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DE TOOVENÀÀR,

I.

Te Port Huron, ecn stad in Àmerik.:, zat op zekerer,
,dag,'t is meer dan zestig ja:lr geleden, een knaap ovc:
een boek gebogen. Hij moesr ziin les leeren.. . maar't ging blijkbaar nie'r... De jongen keek relkens niil i
buiten en hij schobf onrus,tig op zijn bank heen eli \4reer

Lui rvas hij toch niet: hij lcerde gaarne. M;ar h!j
l:ad een half uur geleden r,;clcr en rno,eder mer elk,ra,.
l:ocren praten, 't Was ovcr geld.... \,'rde1 vercliencle zac
rveinig, En moccler korr nlss mceite rond komen,..,

- 
Àl -- zoa werd de knaap genoerird - had reeds

riikwijls bcmerk't, dat er armo,e was in huis. Vader kon
zelfs geen schoclgeld voor A1 betalen, En daar.om leer
cie de jongen bii zi.ir.t mô,eder thuis,

Maar vandrag ging her nier....

- 
\'rslrign jaar ben ik, bromde Al. . En ik bre n::

tlog geen cent binnen. D;r! kan niet bliiven duren, I[,;
u-il ook iets verdienen.
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Hij had er al meer over gedacht en een plannetje ge-

maakt.

- 
\,r1nd12g mo€,t heu er door ! zei bij half luid.

Kl'eds... h,e,t boek vloog to,e en Âl sprong van zijn
zitplaats op.

Hij verliet het kamertje. Mo,eder was in de keuken

aan ',t werk. Al draa'irde rond haar.

V/at is er to{h ? vroeg vrouw Edison. zooals zc

hee,gte.

- 
Ik kan niet leeren van ocht,end....

- 
Wel ga eerst waf bui.rfren. Dan word't' urv hcofd

wat helderder.

Moed,er wist dat Àl gaarne geno'eg sttrdeerde : zi,jn
gebrek aan leeslust nu \ras geen luiheid.

Àl ging bui'ten..; Gaarne had hrij met moeder over

zijn plannetje gepraat Maar nog l,iever wilde hij haar
en vader verrassen me't den. ui,tslag.... Als thot luk,te !

Dat was n,og de grooÊE vraag !

Vandai,g moet het gebeuren I zei lû.
En weg was hij....
Vrouw Edison wetd troah ongerust, to'en haar zoo,n.

rje zoo lang weg bleef. Het werd mriiddag €n nog vsr-
scheen Àl niet. Vader was ook vocr den heelen dag
uia Tegen den avond kwam hij terug. Maar d,e zoo,n
verscheen nog niet"...

Moeder vertelde, dad ze Al reeds den h,eelen dag ge-
mist had.

- 
Waar bli.jft de jongen toch I riep ze uir.

- 
Ocb, maak u over hem maar nieû oûgerusr, hij
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zal wel opdagen, meende vader, d'ic van geen klein ge-

rucht vervaand was.

- 
Hij deed zoo vreemd van morgen. Hij lrad geen

zin in 't le'eren, hernam moeder.

-- Ja, hij heeft'iets in't h,oofd i w.t, ik weet he.t

n,iet, maar 't zal wel iets goeds zijn, we kennen ons

kind daarvoor geno€g.

- 
En iheel den dag weg geweest, zonder -ets te zeg'

gen ! Àls hem maar geen o'ngeluk overkomen is ! Hij
kan soms toch wild zijn.

- 
[,i[ssdslsje, moedertje, loch I Àltijd 't ergst€ den-

ken. Ge kunt Àl dlocrh niet âan een touwtje binden,

of aan uw voorsch,oot, daar is hij geen kerel'tje voor'..

Ge zijt altijd fier op onzen jongen... En Àl mâg er

zijn... Ge zegt altijd. da,tl hrij zijn weg wel maken z.rl

en nu beeft ge, omdat h,ij een dagje uitbliift. Er zir
n.* iefs in 't hoofd, wachû maar...

Eindelijk verscheen À1, en moed,ers gelaat verhelderds.

- 
À1, zev ze h:lf verwlijtend, waar lrebt ge nu toch

*tÏti.orn 
avond, vad,er en moeder, groebt€ de knaap

vroolijk. Nu heb ik iets gevonden.... lk zal niet langer

een opeter meer zijn ! Ik kan ook wat voor u verdienen.

- 
f 221 eens hoo,rerr ! zei, vader verragt'.

- 
Ik herb een betrekking ! juicihrte À1.

- 
Een betrekking i herhaalde moed,er v€rbaasd.

- 
Ja, ik ben aangesteld tot gazetverkoopcr.

- 
Maar jongen, toch ! kreet de vrouw.

5-



Wie leest er hier gazetten i vroeg vader. Ge kuiii
(r uw zout in de pap niet mee verdienen, jongen...,

- 
Ja, maar gazetverkoopel op den trein, tussche.,,

Port-Huron en, Detr'oit, Ik mag a.an alle starions vei .

koopen en ik zal veel kl,r.nten hebben.

--- Maar kind toch, boe kcmt clar in uw hoofd op 3

riep de moeder, de handen van lrer\4rondering in elkandcr
slaande.

-- fulesdq1, laat hem nu toch uiitspreken I v^el vailer
in. Hij heeft me nu nieuwsgierig gemaakt,

Àl ver'telde nu, dat h,ij den bestuurder van clen spooi.-
weg gevraagd had op den trein, t.usschen Port-Huron
en Detroi't, dagbladen aan de reizi,gers te mogen ver .

koopen. De bes,tuurder had eerst nict van dit plan willen
hooien en gezegd :

- 
Kinderen kunnen we hier wel m,issen, ik wil geen

c,ngelukken.

Maar Àl ,had z,c|"t n'iet uit het veld lrten slaafl or
warm gepleit voor zijn zaak en eindelijk, 'r is waar, nr
veel moe'i'te, de overwinning behaald.

- 
Omdat ge uw o,uders helpen w,.lt, zei de besruur

der.

Dan was hij n.aar De'tro,i,t gereden en na-r een druk
kerij van de << Free Press >> gegaan en daar zou,hij dage
lijks de noodige exemplaren kr,ijgen om z,ijn stieltje uit
ûe oefenen.

Vader Edi'son sloeg de hand op ziin knie en r,iep
l.cwonderend :

*'f, *

.-- Dat noem,k nu nog eens flink gedaan lJa, jori'
gen, de handen uirt de mouwen steken..,. doortas,fen..'

dan komt ge e( wel. Word maar gazetverkooper I Er
ls wat te verd'ienen.

Moeder echter had niet zou gauyl vrede met het plan.
Die tre,in, we,et ge ! Zou ze n,iet elken dag in angst

verkeeren om haar kind ?

Maar Àl slo,eg z,ijn arm,en om haar hals en zei r

-- Laa,t me maar gaan, mo'edertje, ik zal wel goed

oppass€n.,, en nu kan ik,iets verdienen er u helpen.
nietwaar ?

- 
Ja, kind, en dit is braaf van u.,... maar die tre'in I

hcrn;m moeder.
t- Zooveel menschen verdienen immers hun bro,od

op den trein I zei Al weer. Toe, rnoedertje, laat mi.j
marr gaàn I

En de knaap sprak zoo,levendig en overtuigend, dar
vro,uw Edison eindelijk toestemde en sprak r

- 
Welnu, probeer het dan marr eens I 't Is braaf

vân u....
De kleine Edison gevoelde zich fier. Hij zou nu zijn

ouders helpen, zijn kost waar'd zijn. Ja, morgen was
het een gewich,t'ige dag voor hem.

De knaap was al vroeg op en na het ontbijt, waarin
hij met minder graagte dan anders hapt'e, maak,te h-j
zich vo,or zijn eerste reis klaar.

Àl gevoelde zich veel vro,olijker dan z-jn moeder,
wier gelaat nog bezorgd stond.

De jongen gaf haar een kus en ze.i :

-7 
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.- Ën nu niet bang zijn, mo'edertje !

Ge zulrt toch oppassen, hé ?

- 
Ik beloof het u, moeder ! Dag vader I

, -- Nu, À1, goed u werk do'en, hoor ! En de:rk altijct
aan hertgeen ge moeder beloofd hebt !

Moeder bad voor haar jongen.
' Àl kwam aan 't sration, waar er nog niet veel re.

zigers waren, wanit ,het was een half uur te vro.eg.

Maar weldra kwamen er menschen en Àl voelde zich
heel gew,ich,tig. De,nk eens, al die menschen moes,ten een

kaattje koopen.... hij brhoefde er geen, ,o,m m€t den trei''.
te r-jd'en. Hij behoorde eigenlijk tot' het personeel, al
mo€st hij zelf zi;jn loon o'phalen,

De trein, waarop Al zijn ber,oep begon, r,eed in
Noord-Àmerika, tusschen Port-Huron en Detroit. G:
kuq,t d,eze steden op de kaarr vind,en, de eers're aan hçt
Huro.n-meer en de andere tusschen her Clais- en Er-e-
meer. De spoorlijn heEme de Grand-Trunk.

Edison w,oonde bij zijn ouders te Port-Huron en aan
de statie dezer plaats begon 6ij dus zijn arbeid.

Een bel klonk en kondigde de komst van den trcin
aan. Àl ging met de anderen op h,e't platform, De pas-
sagiers namen plaats in d'e rijtu,igpn, Edison klom ir
d,en goederen wag€n.
' Twee mannen, dd,e aan elk sta,ti,on even den trern
verlireæn, om den naam der plaats af te roepen,deur,tjes
te open,En en te sluitpn, kwamen ,b,ij hem, zood,ra de
reis voortgezet was. Een hunner was reeds o,ud en keek

-E-

kwaad.Hij was ,hoofd'tre,nu'achter en m€'r noemde hem

algemeen den << oude >>.

De oude keek Al eens aan en vroeg :

- 
Wa,t, komt gij h,i,er uiwoeren ? Ge zit vetkeerd !

.- Ik ben de gazetjo'ngen, rnijnheer, antwoordde de

knaap vrijmoedig. Ik mag van den heer bestuurder aart

de stadons gazetten verkoopen. Ik ga er om naar Detro^rt.

- 
Herg oud zijt ge al ? vroeg de oude.

--- Veertien jaar, mijnheer !

- 
Zulke ven'tjes moesûen nog op scho'ol zit:ten r.

- 
Ik zou wel wi.llen m;ijnheer ! Maar m,ijn olders

kunn,en het schoolgeld niet betalen en ik wil hen daarom

war helpen verdlienen I

-- 't Zal la"ng duren ! hernam de h,o'ofd,treinwachter"

een gekhei'd...;. De bestuurder moest wijzer zijn en ons

geen kwajongens op d,en trein sturen..

De ander,e man kn,ipoogde eens tegen Edison, alsof

h|j zeggen wilde : << Stoor u er maar niet aan >. En Àl
besloot zoo w,ijs te zijn.

Te Detroiirt begaf Edison zich naar de drukkerij om

er zijn pak dagblad,en te halen. En nu begon zijn eigen-

lijk werk. Vlug stap,te hij mer de bladen naar de statie,

om terug te rijden naar Porû-Huron, maar onder de reis

moest hij verkoopen.
Toen de rrein aankwam riep bij zoo luid h'ij maa.

|on :

- 
Dagb,laden.... koopt de << Free Press ! >

Dat was vreemd, zooveel lawaai maken. Maar Âl
zette tach een luirde U*rtl.n 

_



En aan elk starion, waar de mein stopte, liep hrj r.lu..t
langs de wagons al maar ro,epend : .

-- Koopt de <<. Fre,e Press >.... koopt de << Fre,:
Press I >>

En zijn pak bladen verminderde en in zijn zak ram^
melden de geldstukken, die zoo welkom zoaden zijn
in t ouderl,ijk huis. Toen o,nz,e jonge koopman te porr-
Huron terug keerde, waren alle gazettteri verkocht,

Nu naar huis I Moeder ztt wel nrieuwsgierig zi.in.' Vrouw Edrison stond al op den uitkijk, en riep .harr
zoon loe :

- 
l-ls,s is 't gegaan I

* Best, hoor, moeder I En À1 klopre vroolijk op zijn
zaik.

E,erst zijn rekening maken. Zaken v6ôr .lles. En de
knaap rekende uit wat hij noodig had, om in zijn han-
del te steken, en de wi,nst sch,oof hij moeder toe fier en
gelukkig.

En in he,t oog der vr.ouw blonk een traan. een vai:l
geluk.... nier om dat geld, maar om de kinderlijke liefCe
En moeder sloo,r den knaap in de armen en zoende lrem
Inn ig.

Vader kwam ook weldra thuis. En of Àl vertellen
moest :

Ediison knikte goedkeurend en klop,te zijn jongen oo
cien schouder, tevreden zeggend ;

.- En nu vol horrden, uw best doen en altijd eerlijl
blijven !

*10__

îe Detr'o^t had Edison nogal veel tijd' Eens bleef

hij vô6r een groot gebouw staan. H'et was een 'bibl'o'theel;
waar boeken werden u,itgeleend'

Àl rrok zijn stoute scho€nen aan en trad binnen'

Àcht'er een raampje verscheen een man en de knaâp

vroeg beleefd

- 
Mijnheer, kan ik hier ook een boek kr jgen 1

-.- Ktrijgerr niet, maar leenen wel, mannieke, ant'
woordde de ambtenaar vriendelijk,

- 
[11 bedoel ik oo,k, mijnheer ! hernam de jo,ngen,

- 
En w-elk boek zoud,t ge w-llen h'ebb'en, noem her

"nummer maâr.
Hierover had Al ncg ni'et nagedach't, maar hij aar

zelde niet lang en zei :

-- Nummer één.

-- Coed.
De man haalde het werk en vroeg den naam en 'f

adr,es van den on,tleener.

- 
Port-t{uron i herhaalde hij verwo,nderd, Komt

ge van zoo ver naar Det(oit om een boek I Dat is een

andere zaak !

Àl's gelaat betrok. m.r.rr vlrrg riep hij r

- 
Mijnheer, ik ben de dagbladverko'oper van de

Grand Trunk. Zie, daar l^gt mijn pak gazetiten... Ik
heb ze juist op de drukkerij van de <<.Free Press >> ge-

haald. E,n ik kan in der.r trein lezen... en thuis ook, Bi1
ons .s geen bibliotheek.

O, zoo... ja, nu begrijp ik alles. Neem het boek dan
maar mee lEn als't uit is, kom dan om een ander I

* ll 
-



- Âls 't u beli,eft, mijnheer, zei Edison verleug,l,

ên me[ z,ijn dik boek begaf hiij zich flaav11s'tatio'n.

Nu kon bij lezen ! Dat gebouw was met bo'ek€n vol'
gepropt ! En Àl las zao gaarne !

Nu verveelde" bij zich niet m'eer, als de trein door de

hem reeds zoo bekend'e streek reed. Hij verdiep'1g zich in

zijn werk en soms vergat hij wel eens uit t€ stappen

aan de tussc,hens'ta,tio'ns, om dagbladen te verkoopen erl

dat mocht niet .!....
Op zijn zaak passen I Nu Edi,son pas,tc op zijn zaak '

en breidde deze u;t.
Zekeren avond verzoch,t hij aan zijn ouders of hii

zijn winot mocht behouden

- 
En waarom, kind t vroeg moeder.

Vader, die wel begreep dat zijn zoor' wee.l. een plan
in zijn hoofd had z'ei i

-- Wat zoud,r ge dan mer dar g.id *ilkn d,oen I
* Mijn zaak uitbreiden, vader, antwoordde'Àl geest-

driftig.
_ 132,1 eens hooren, hoe ?

-- W,el, veel reizigers,' vooral dames en ki'nderen etcrr

gaarne ie'ts op den trein, en nu wilde ik ook suikergoeci
chocolade en and'Ere lekk,ernijen verko.open. En vruch-
ten kan ik ook meenemen.

.- Dat is een goed plan, zei vader.

- 
l![221 waar zulr ge dat alles bergen, jongen i vroeg

rnoeder,
*- Ik heb al een bakje gernaakt,

-12-

den zolder een Plat' ruim kistje'Àl haalde nu van

dat hij zelf v'etvaatd,igd hacl, en met €en 'toulv om den

lrals wilde hangen.

Heel go'ed' zei vader tevreden houd uw wlnst

maar dm uv inkoo'pen te doen' Ge vermærdert dus ùv

kapitaal.---- 
Maar mijn winst' zal ook grooter rvorden ! ver-

zekerde Àl als een echte zakenman'

--- Natuurlijk' dat ihoort zoo'
** Dat touw zal lte ve'el om uw hals snerpen' zei rle

bezorgde mo'edrer. Vader heeft nog wel een ricm' dar

zal bf,ter zijn r' Jongen, jongen, wat gaat er toch in

uw hoo d om ? Àltijd wat nieui'is.

Maar- i,nwend,ig "was vrouw Ed:lson och fier op haar

zoo,n, diie zich nu al zoo flink rveerdre, o'm door de we-

reld te komen.
Derr vo,lgenden d'ag dEed Àl te Detroi't zijn inslag'

en aan den rein schreeuwde h'ij zo'o luid hij kon :

- 
Dagbladen ! Verversc,hingen ! Choco'lade !

H'et spo,orwegpersoneel lach'te om den vindingrijken

knaap, en êê,n verzeketde i

- 
Dlie wordrt nog een groot-handelaar !

- 
Àls l'fij zelf maar niet zijn chocolade opeet' brom-

cie d,e oude treinwachrter.

Maar Al was w,el wijzer 1 Snoepen paste niet rnecr

voor een jongen, die zaken deed:.. al was menige ko'o-

per d,er lekkernijen w'el een hoofd grcoter dan hij.
's Àvonds kreeg Àl nog les van zijn moeder' Soms

had vrouw Ëdison het ,te druk daarvo'or, en dan zat de
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knaap Â zijn boeken verdiept' Ook op clen tein lrs trij

voortdurend. Dikwijls deed hij het- 's nac'h'ts'

Want d': jongen las om te leeren' Hij was w'eilicht

cle trouwste kalant der boekerij van Detro'it-

Zekeren dag kwam A1 weer in de bibli'orheek'

- 
Wetk nummer ? vro,eg de beamb,te,

- HrI volgende, "1, 
't o belieft mijnheer.

---- Maar jongen. gij leest al de boeken op de rij af'

gelocf ik.
-- Ja, mijnheer'

- -- Dat is ni,et versfa::dig. Waarover leest ge het liefst i'

Zeg het mij eens, hernam de beambtc vr'endelijk, wa'tr

d,e krantenjongen, met zijn schrancler uitzicht, trok hetrr

aân.

- 
Q1rg1 de nrtuurkunde' er dt scl:eikunde er ic

',','erktuigen, antu'ocrdde Edison,
'- Zao, zoo' dus' over rnoeilijk^e v-rkken' Ik zal I

d;rarc'"'er cenige goede boekel gever.

Nu had Àl tenminste eenige leiding. Hij bestudeerdc

de werken en wilde ook allerlei Pro?ven neme!:, zoolls
e . n oncl.erw i.izer in cle school doet'

In den trein reed ee'r oude, afgedankte goederenwagen

me de, cn 't spoorwegp'erso'ne,el, dat clen gedienstigen knaap
gaarne lijde'.' mccht,had hem dezen als krntoor en werk-
plaats afgestran. Al beschcuwde die cude, rammelendc

bommelkrs als zijn kamer. Hij brecht er allerlei potjes

en pannetjes, doozen en fleschjes bijeen, welke hij voc;

,flatuur- of sche,ikundige proeven rioodig had. En ure'i
z^t h;j er in de sCudie verdiept.
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Ma;'rtc:,ensbrcicidehijziinb.rndeluit.Zockochr
i,;3 t" nrt.oit inanclen groentcn en verkoch't ze te Po(t-

Huron met goede '"in't' 
Hij schaf te zich onderu'ege

bij c1e bceren, boter e'eren l: ooft t.un':" liet de warel!

o'o"o. lrg.n prijs aan cle -:rottwen der treinambtenaren'

Zoo rvercl hii z.eer << popul:'ir '' Hij was waarlijl< ecrt

c,nmisbare persoori op de Grand-Trunk'-' 
gd;ron gevcclde clus wel zijn gemis aan keunis' want

<ie jonge n had niet veel cliderrvijs gencten'
t - 

É."'r i.n F.bruar i 1847 werd Thomas Alva Edison

geb,oren te Milan, een stacije aan 't karlaai van Clel'el:ni

i l ) tn", de Ohio' Ver' vaders zijde b'ehoorde hi j tct

een Hollandsche farnilie' die in 17 '17 naat Noord-Àme-

rikau,:suitgervekcr.i.Zijlvaôerwoonde'laterteMilan.
e ,r dr.:ef ,, *., graan- en hcuthandel' welke tct gro'orten

t.loeikwam.Maar.lcaanlegvaneenspoorweg.langs
bet Erie-mccr, deed het vukeer op't k:lûaal te n'iet' en

v-der Ediscns zaken g'ngen nu ock achtleruit' Toen dal

nog €eI-i geldcrisis uitbr;rk' was de ko'r'en- en h'cutkoop-

-Jn "rnt' 
en zag hij zich gencodzaakt een andere woon-

plaats err ..n 
^.,,1',r 

bercep tl kiezer:r' Hii verhuisde ilaf,{
^Port-Horon. Te Milan rl';rs Àl dus gebor:n' en b'l

telde z'even iaar.op het tljdstip der verhuizing' Hij was

- ljas twee 
-maanden op school geweest'

^ 
Dikwijls hadden vader en moeder' zoowel als ken*

( I ) Cleveland ligt aan 't Erie-me'er'
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nissen zich verbaasd o,ver de schranderh,eid en onderzoe_
kingslus,t van den knaap...,

Àlûijd srelde hij vragen, alles wild,e ,hij wetien, en in
zijn moed,er vooral vond hij sre€ds €en geduld^ge l.eer-
m,eesteres.

-__Zekeren 
d-g had hij een kip aan 't broeien gezien,'Weer 

een reeks vragen,
Zoodus uir die eieren zouden kiekens komen. 't klonk

ongeloofl,ijk.
De kleine <( Al > - zao werd trij ge,noemd als ver-

kor{ing van Àlva -- verlo,or de kip "iÀ oir het o,og. en
waarlijk, zekeren mo,rgen verbraken de kiekens m,et hun
geel sn,aveltje de ,eierschalen, en wandelden ze d.e wrjde
rvereld in.

Àl verzameide nu eenige eieren en verborg ze.
Eens kon moeder haar jongen niet vi,ndJn. Ze werd

ûngerusr, zô,ch,t h,em overal, en eindelijk zag zij hem op
den zolder van een achuur.

- - Wat vo,er.t ge daar uoch uit ? vroeg ze verbaascl.
-- Ner als de !ip.

- 
\tr/3,s als de kip ?

- 
Er zullen ki,ekens ui,r de eieren komen I

En waarl,ijk, A1 zat daar op de eieren welke hrij ver_
zameld had. En moeder moes! weer vragen bean,twoor-
<ien ,en verklaren, dat wel een kip, *nr, g.,.n jongen
eieren uitbroeden kan.

* Soms werd Àl gevaarlijk door zi.jn proefn€mijlgefl.
Zoo stak lr,ij cens een schuur in brand, en tot stra{ wercl
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hij op een openbare plaats met de zweep geslagen door
den poli,tieagent.

Edison was ook ee,n, echte \p.aterrat.

Met zijn vrienden gÉng h,ij zwemmen naar horftlrst
en'bracht dikwijis zijn \ev,en in gevaar. Eens verdro-rk
ce,n makker. Diiens lot had ook dad van Àl kunne r

zijn.
Maar nu bij de verhuiz,rng naar Po'rt-Huron was Edi-

son verstandiger gewo,rd,en.

We hoorden, dat h,ij pas twee maanden. op schoo!

was geweesr. Te Port-Huron kon b'ij ook onderwijs o,nt-
vangen 

- 
gelegenheid daartoe wâs er wel 

- 
maar 't

sehoolgeld bleek te hoog vôo,r vaders b,eurs.
' Toe,n ham vrouw Edtison 't beslui,t, haar kind zel(
les te geven. Yan zijn rnoeder leerde de knaap dus lezen

schrijven en rekenen... en hij leerde nog meer ; hij leerde

de gaven en deugden, de groo'le liefde zjner moeder k,en-
nen, en zijn gansche leven heeft hij de zachrte, ,edelc

i'rouw d,iep ver,eerd, en nog is haar herinnering hem dier-
baar.

Ediso,n zocht vo,o,rtdurend naar middelen, om zijn
z.ak u,irt te brei'den.

't W,er'd een treurige it'ljd voor Àm,erika. De Noorder-
lijke en Zaidelijke S,taten vo,erden oo,rlog, en d,e bladsn,
welke uitvo,erige berdchte'n over dieo krijg gaven, wer-
d,en natuurlljk gretig gekoclrit. Zekercn dag was Edison
al vro,eg in de drukkerij. Jui,st bracht een kn,echt een

proef,nummer der krant naar den verbeteraar. Al zag
dat een der b,erichtrein met veûue l€ûfers gedrukt wa"-,
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cn vroeg hct even tc mogen 7czen, -, 't W'as nicuw ,

van €er:l veldslag, met 50.000 gervo,nden en doo,den.
De .iongen.sto,nd eve,n in nadenken verzonken en

stormde toefi naar het relegr;,afkantoor .n d,e statie.
Wat is er, war is er vroeg de kl,erk bij wien hij

hijgend aankwam.

- 
|rlisulys van een groorell veldslag : 5 0.000 ge,

w'ond,en en do,od,en... Vraag nie'1 nqss1.... ik heb geen tijd
se'n dit bericht naar €lk s,ratior op de l,ijn, sprak Edisoir
cp gejaagden toon.

-* M..ar waarom ?

Ik zal veel bladen verko,open.. -fo,e. bewi.js mij
dienst ! Een half jaar lang zal ik u een gazet le-
voor niets.
Zoo, zoo I

Toe, sein I Ge krijgr ook nog een wekelijksche
krant en een maa,ndelijksch t'jdschrift er /bij I

- 
T.p ! zei de beambte, ik zal het doen.

- 
M"g ik er vast op rekenen I

- 
Stellig... ma;ir denk aan de voorwaard,en !

- 
Ja,., Nu zullen de menschen overal het nieurvs

hooren en het dan w,illen lezen ln de gazet.
En w,eg was À1, in vliege,nde vaart t.erug naar de drrlk-

kerij, waar bi"j zich bij den oversre van d,en verzendings-
d'ensr begaf.

Qezen

i'eren

- 
Kan ik du,ize'nd exemplaren v:.n

'vroeg de jongen.
*- Duizend ? herhaalde de man....

de gazet krijgen I

't Is geen kleiniq-

-_ lE _-

heid I Natuurlijk kunt ge ze krijgen, als ge ze mirt
beta.rlt.

- Morgen....

-- f)at kunt ge beglijpen I Ge wilt duizend dagbla-

cien op krecliiLet I En als ge ze rit'tt verkoopt, mag li
r...ar de cente! fluiten en ze zell bij passen, hé ? Dar
g;rrt niet.

-- Maar ik zal ze verkooPen.."'

- 
Jç'11ggn,'k heb rvel rvat anders te doe'n dan naar uw

praatjes te luistereir, hernam de man,, den teleurgestel-

clen Al den rug toekeerend.

Bi.jna spronrgerr Ed-son dr tranen in de oogen ' Zo';t

zijn plan nu tcch mislukken ? Neen, dat mocht niet,.',

Hij dacht ni.. en sto,rmde c1e Srap op' wânt't'werd ai

tijd vcor den trein. Buiten rclcm, klopte hij aan't ka'n-

toor van een der ibestuurders v'tn de gazet. G:lukkig
werd hij dadelijk bij den heer toegel;rten... Efl nu hrj
toch aan 't vr:rgen was, verzocht hii om 1500 exem-

pl.rren op krediet.
.-- Zooveel I zei Ce directeur' Mapr ge zult die n:ier

vcrkoopen I

'- Toch wel" miinheer I Ik heb het nieuws t'an de:r

veldslag na;ir alle stations laten seinen' Overal zal er volk
sfaan, als cle trein aankomt, om meer over den slag tr
lezen.

De heer had schik in den schranderen, onderaemen-
den knaap, krabbelde een paar woorden op een briefje
en dit a;in Ed.ison gevend., zei hij :

--_ Spoed u naar beneden, ge zult uwe bladen krijgenl
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Ôf Ëdison weer beeneri -"ri.tu ! De overste van deri

zendingsdien,st keek raar op bij 't lezen van 'hat briefje'

Hij gaf toch onm,iddellijk de 1500 gazetten, mrwijl hij
ongeloovig 't hoofd schudde. Àl greep .zijn zwaren last

en bereikte nog juist bij,ttijds den tre,irn.

-- Is 't gedaan ? vr'oeg hrij aan den telegrafist.

- 
J7, 't Bericht is weg. Veel geluk !

De trein verfrok. Na een twinui,gtal m'inuten stopte hi.j

aan de eerst,e statie, Utica. Àl hing reeds met zijn bo-
venl^jf uia de ouden goederenwagen en kreet verheugj
<< Gelukt ! >> want htlj zag veel menschen $taan.

- 
|r[isuws van den oorlog !.,.., Groote veldslag !...

Koopt de Free Ptess !... riep Edison, en in eeni,ge oog€n-

bl'ikken was hij veegig bladen kwijt, scho,o'n hij er :n-
ders maar enkele verkodht.

Te Mounr Clemens, de tweede statli€, wachtt€n ro,g
ve,el meer nieuwsgierigen. Al vroeg een hubbelen prrjs :

10 cent per nummer..... en dadelijk had hij 150 bladen
aan den man gehracht ! En zijn list was volko'men ge-

lukt. Waar de trein stlopte, staken honderden armen naac

een gazet uit.
Toen de 'eind'staui,e, Po,rt-Huron,, bereikt werd, h .d

Al slechts eenige honderd,en exemplaren meer over. Ool"
hicr was het telegram-berichrr bekend en een opgewon-
den menigte 1t"2ftrtre naar de blad'en. Men gaf gaarne 1,25
fr. voor een nummer.... o.p 't laatst bood men zelfs
dolle priijzen. 't Regende grof geld in Àl's zakken... Toen
de laatste kran't verkoch,t was, liep de slimme ko,opman
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naar huis, om aa,n zijn ouders zijn schat te brengen. Na
tuurlijk moesr h,j alles uinv,o,erig vertlellen, en vader
klopte hem tevreden op den sch,ouder, ,en moeder dach,t
met rechtmatigen trots a

._ Mijn voorspeltr,iqg zal uitkome,n, Àl gaa,t een
sclhoone toekoms,t tegemo,et.

Ed,ison kreeg ver.trouw,en in zijn ondernemingsgeest.
< Wi,e waagr, die winit ; en wie wil, die kan >>.

Op zekeren dag kwam hij op 't denkbeeld zelf een ga_
zet te schrijven, re drukken en te verkoo,pen. Ea de jon_
gen waclrrtte niet lang om he,t pla,n uiit te voeren. Hij
koch,t een hoeveelhe,id o,ude lett.ers en een afgedankte
drukpers. In de drukkerij had hij al dikw:jls met aan-
dacht 't werk der kneclh,ten gevolgd, en nu leerd,e fuj zelf
zetten en drukken. En eindelijk had hij een gazet, die
hem voldeed en welke hij de << Grand Trunk Herald, >>

doopte. 't Blaadje was maar klEin, en bevatte alleen
plaatselijk nieuws, berich,t,en over kleine voorvallen
langs de lijn over veranderingen in 't personeel, over de
markten in de tusschenliggende plaatsen, enz. maar.,t
vond een goeden af,t,rek. En altijd v,crzan hij iets n-euws.

Zoo kregen de atbo,nné's zekeren dag het blad mer
hun naam op gedrukt. ieder bew,onderde den onder.
nemenden knaap en wilde lhem steunen. Machi,n,is,ten,
treinwachters klerken d,eelden hem nrieuwsjes med.e, e.r
'zoo was de rammelende goederenwag€n redactiebureel.
ze:tterij en drukkerij geworden. Maar de zaak breidde
zich uit, de wagon werd re klein ; Al moest zijn blad
elders drukken err een aantal jongens in diensr n€men.*2t*



Elke maand kon hij aan zijn ouclers 200 tr. afdrag;;r
ri loon van zijn durf en vlijt.

Maar zekcren dag had bij iets over een reiz.ger ge-

drukt, wat dezen niet beviel : 't 'Was wel waarheid.
mr;r de heel.werd er roch oni u,tgelachen en mrakte zich
boas. Zekereû morgen kreeg "bij Ediso,n te pakken en

werd zoo drift:ig, dat hij d,e krantenschrijver, hals over
kop in de St, Clair-rivier wi'erp. Onze vriend kon na,
tuurlijk zwemmen als een visch, en g,eraakte wel op 't
droge, maar dit voorval leerde hem voorzicht,ig te zijn.

Nog altijd nam Àl pro'even in zijn goedererrwagen,
wai:t lrij was toch dagbladverko.oper op den rrein geble-
ven. De oucle conducteur, \4/aarover wij reeds gesproken
,rcbl,'en, was nog altrjd ni,et Àl"s vriencl. Hij ergerde
zich dikwijls over de verschillenele geuren, die uit cle r
rvagon onfsnapten, en bromde dan :

- 
Die duivelskunstenaar is we,er a;n"den gang mei

zijn rommel van flesschen en po,tjes I

Zekercn rnorgen was << de oud,e >> weer aan 't brom-
men.

- 
Bah, wat een stank I mompelde hij t,oen hij voor.

bij den wagen ging. Ik zal hem die vu.le proeven toclr
eens verbieden I

De man vermoedde rveinig, dat hij die b,edreiging
weldra zeer ruw u-t.voeren zou, want t:oit nu toe \.vas he;
mdt zijn onrevredenheid altijd bij woorden gebleven.

Ja, Àl nrm weer proeven.,. en dcor het schokken van
c{en trein viel eeri fleschje phosphorus omv,er. me,r het ge-
vo1g, dat de wagon in brand scho,o,r. De hoofdtrein._22_

wachter zag den rook en kwam verscbrikt toegeloopen.

- 
Leelijke jongen, w^1t ge heel onzen trein in b'rauir

steken ? schreeuwde hij woedend, haastig het vuur doo'
vend, waarbij hij brandwo,nden opliep, zo'odat hij nog

kwader werd, Ja, dat mcest er nog eens van komen, met

heel dien verwenschten, s,ti,nkenden ro'mmel I

De oude g,elukte er ,n de vlamrnen te doot'en.
'-''''-Ik zal er nu voor goed een einde aan maken ! bul'

derde hij door, tegelijk de schuifdeur open,trekkend. We"-

rnet dcn boel....
En flesschen en bokalen, doozen en potjes. alles wer,.[

naar buiten gestampt.
*- Mijnheer, mijnheer I smeekte Al, die zijn gan.cbe

schat zag vernielen.

- 
W"g, knaap, weg, of .k gooi u ook buiten I her'

nam de treinrvachter,
El t'o,en Edison ziir:r eigeqdom verdedigen wi'lde, kreeg

h,j zalke harde klappen tegen zijn hoof d, dat hi; lrngui,t
op den vloer rolde.

- 
Ziezao, nu is d,e stal gekuischt, zei de treirrwachrer.

En begi,n nog eens als ge durft lToe, sta nu maa. op erl

lig daal niet zao te schrecurven... Err dezen wig.n ne*m
ik u af... dan is 't zeker voo,r goed uit met brandstich-
ten I

Er was geen gevâar meer en de oude trok heen, Edi;or,
in de gro'o'tste wanhoorl achterlatend.

Droevig gestemd trok Àl te Port,Huron naar huis.
Zijn w,angen, voo'ral zijn o,or gloe'iden ,hevig van die
onmenschelijke klappen. Maar 'r was niet de pijn. die
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hem dro,evig stemde, 't was het vreeselijk verlies van

zijn la'bora,torium en lafer heeft de groo'te u'itvinder vet'
k-laard, dat hij nooit zoo wan'hopig is geweest als dien

morgen.
Mo'eder zag dadelijk, dat er iets met h,aar I'ievel-ng ge-

treurd was, en met tranen in de oogen, vertelde Al ;.lles'

Vrouw Edison was veron'fwaardigd en zei :

- 
'x [s een schande, u zoo te behandelen om.een

ongeluk, en u zoo te slaan ! Uw gelaat gloeit er no,g van.

- 
En m,jn flesschen en b'okalen en r.etorten, moeder !

kloeg de knaap......
Ge zwl,t er nieuwe krijgen, en in den kelder kunt

ge proeven nemen, zooveel ge wilt I Maar uw gelaat.....
het do€t u zeker vreeselijk pijn ?.... 'r Is een, sohande,

u zoa te slaan, ze moesten d'ien kerel s'traffen !

En de klapp'en war€n raak gewees,t w4nt Al bleef
aan ô:ên oor zoo go,ed als do,o'f.

Ed'ison ging den v.o,lgenden dag toch weer naar de'.'-

trein en verkoch,t als vro.eger zijn gazetten. Proeven ne.
men in den ouden, hem zoo dier,baren go,ederenwagen,

kon h,ij niet meer. En nu dacht ;hij onder de lange heen-
en weerreizen, vo'oral aan de telegrafie. Van di't 'wonder-
baar vak had hrij zoo' gaarne meer willen weten, maar
wie zou zijn meester zijn ? En toc,h, Àl kreeg een mees-

ter, en op gansch onverwach,te wijze.
Op een Zomerda'g van 'r jaar 1862 s'ton'd Àl met zijn

gazenteî op de kade van de statie Moun,t Clemens, waar
zijn trein rang€eren rnoest. Een tweejarige knaap, hec
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zoôntje van den chef Mackenzie, speelde met zi'jn bal

en deze rolde ,tusschen de raiJs, to€n een afges'tooten wa-

gon zer.l- snel kwam aanrollen. Het kind wilde zijn bal

nog grijpen en zou verpletterd worden, maar Al zag

het gevaar.. Hii aatzelde ni'et. Hij smeet zijn bladen ren

gronde gr,eep het kind en redde het' nog juist op 'r
cogenblik, want zijn schoen kwam zelfs in aanraking

met ,tret wiel.
De schrik van den statieoverste, d'ie, te laat am zelf

z'-jn kind te redden, het gro'o't gevâar had gezien, ver-

k'eerde nu in vreugde. De vader dankte den knaap zeer

hartelijk en bood Àl aan hem te leeren "te1'egrafeeren'

wa.nt hij wist wel, hoe dolgaarne d'eze dat leeren wilde'

En o,f Edison clie gelegenhe,i'd aangreep I

o Over dag moes,t hrij werken, gazetteî verkoop'en, maar

's avonds reed hij op een goederen,trein van Po'rt-Huron

naar Moun,t Cl,emens terug, en was dan de aandacÉrtige.

vlijtige leerling van chef Mackenzie. Paul Benner' een

broeder van Mackenzie's vrouw, ontving tegel^jkertij.t
onderwijs. De beirde leerlingen verbaasden hun meester

door hunne snelle vorderingen. Hoe ijverig werd er in
het kleine stationgebouw gewerk!, toû,laat in den nacht.

Edison had een grooten s'tap voorwaarts gedaan. Door
2l kil'ometer lengte. Ze gebruikten hiervoor g€wone

ijzerdraad, die zij in den stroom gevonden h,a'dden. Twec
flesschen dienden als isola,tors en voorkwamen dat de

electrici'teit wegvloeide.

Die telegraaf'lijn bevond zich laag bij den gron'd. Orn
electriciteit te maken, wreef Edrison den rug van een kat.
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'fel.gramm.n werden verzo.nden aan l2 l'. cent. Zao
had Ediso,n gerneenschap met ziitl vriend. De mensch,en
hadden er veel plezier in, enkele verzonden u,erkelijk een
telegrl m.

Edison mocht van z,i,jn vader ror lll aar opblijven.
Maar deze tijd was vo,or hem te ko,rt en soms verza\t
hij een lisr om langer r,e ,been tt zijn.

Zoo had bij zekeren avond de bladen, d,ie zïjn vad,er
zao g.t^rne las, bij zijn vriend Iaten "liggen. Zijn vader
wilde toclr her nieuws hebben. Om hem hierin te vol_
doen, telegraf.eerde Edison, ntar zijn vriend en deze sein_
tie de vo,ornaamsre bericbter:. Zoa kon d. t"; ,;;'l
uur blijven wèrken. He,laas, zekeren a.g, .rr.rrrrpp.ta"
eeri verdaalde koe de telegraaflijn

He,t' duuida iriet lang of Àl relegrafe,erde langs betgre
lijnen. Hij werd als telegrafis,t, aangesteld"

Het gazettenbakje rbleef dus aan den nagel hange,r. De.
reizigers zouderr niet meer de flinke stem vàn à.n b._'
kend,en Àl h,ooren : de kinderen geen suikergoed meer
van hem ko,open.

. .Edison had een grooten stap vooraar.ts gedaan. Doorzijn ijver en volharding was hij eenige sporren hooger
geklomm,en.

En hij zov meer zijn dan telegrafist, want zijn onder,
zcekingsgeest liet hem niimmer met rusf, Ed*son was er
van overruigd, dat de electriciteit clcn mensch nog a-rdere
diensten bewijzen kon.

Electriciteit I Die wonderbare krrcht beter leere _ ken._
nen en meer in toepassing te brengen, d.t werd het Ic-
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v,cnsdocl v;rit clicu ttt.rn, ciic .ris iongeu rccds zijn oll1gt-

ving door zijn schranderheid lrad verbaasd.

Ed'ison heeft als telegrafist d,kwijls van standplaats

veranderd. 't Eerst werkte bij te Fort-Huron, wa,rr hij
woonde, eir al spoedig verbaasde hij de medeambtenaren

door zijn vaardi,gheid en vernuft.
Eens.had men hem een bijzonder'è beloon,ng van 100

frank toegez'egd voor 't snel verseinen van €en belangrijk
bericht. Het werk deed hij aitmunte-.d, ma,ir de belco-
ning werd hem onthouden,, en. verontwaardigcl over clic

handelwijze, nam de jongeling ontslag.
Hij kreeg nu een betrekking t'e Stradford in Canada.

Flier was hij aan een statie en moest er seinen gevsn \:;cf
't ver,trek der treinet,,

Eens, toen hij nachtdi,enst had, ging hij een '.. lcin,:

wand'eling doen. Er moest rveldra een goederentrei:r

aankomen, maar de ionkman meende v66r dien tijd vast

en zeker terug te zijn. De trein kwam vro3ller dan hij
dacht, en de machiniist, niemand aan het station bemer-

kende, r,eed door. Ed'ison keerde terug, maar werd ge.

waar dat de trein reeds voorlb,ij was. Hij rilde \ràn angsr.

b,j het denkbeeld dat er een bctsing kon gebeuren, lvani
r,an den teg€n,overgest'elden ka,n.t moest insgelijks .een

trcin aanstoomen.

Edison seinde ,naar d€ volgende s'tatie, da't men den

laatsten t(ein mo'est opbouden, maat 't was te laÀt, wànf
deze was reeds afgereclen. Gelukkig \{'aren de m;rchinls
tdn waakzaam eî zij voorkwaû€o een râftf.r.
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De ovçrste van den spoorweg vernam het gebeurde

en ri'ep Edison bij zich.

- 
Jonge m^î" zei de h,eer ge$treng, g{i ftrebt u aa:l

een vrees'elijk plichtverzuim plich'tig gemaakt, waarop

vijf jaar gevangeniss,tlraf straa't. Ik wil een streng voor-
boeld stellen....

D'e d'irec'ûeur hi'eld op, want juist traden er twee zijner
vrien'd,en binnen. Terwijl de heeren elkander begroeûten.

sloop Edison vlug [r,een, liep naar een trein die j.rist ver'
tr.ekken zolg, en spo,orde mee.....

Hiij zorgde zoo gauw mogelijk bu,iten Canada en dus

ook buiten 't b,ereik der Canadeesche rech,ters te zijn.
keerde irr d'e Republ[Bk der Vereenigde Staten terug.
want hij had geen zin vrjf jaar in een kerker te blorn-
men. Zijn ouders zagefl verrast op, maar waren blijde
lrun zo.o,n we€r te zien. Deze was nu echter zonder b'e-

trekking. Diit zou niet lang duren....
Maar Edison bleef geen telegrafist. Hij nam allerlei.

proeven met electiriciteût. Hij wist, dat de elec,triciteit aan

den mensch nog ve,el groo,te d,iensten kon bewijzen. Hij
zocltt. er naar. Hij leed vEel armo,ede. Maar hij gaf er
riet om. Vele nachten zlt. hij,te studeeren, te werkren.

Zi,jn ouders sti,erven. Zij hebben den roem van trun
zoon niet gezien, want b,eroemd werd Edison.

Doo'r een uirtvinding verdiende hij veel geld. Nu kon
hij vooruit. In Ne'wark, tegenover New-York, koC,ht

hij een groot gebouw. F{ij was nu zes €n twintig jaar
Hij nam arbeid,e,rs in dienst en maakte electrische toestel-
len" Hij vond cr vcel uit en dreef groote zaken, Ftrij morst
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ruimer fabrieken hebben en kocht Menlo park' En het

*as *ond.riijk wat hij al uitvond : betere teltgraaf
toestellen, betere telefoonto,estellen, de fonograaf of
spreekmachine, het electrisch gloeilich,t, de booglampen'
de kinem;r'tograaf, en nog veel peer. Hij deed me,er dan

800 uitvindingen. En daarom noemde r1ren hem den too-
venâar van Menlo-park. 't Leek ook wel of er daar een

to,ovenaar werkte; zo,o verbaasden de vele uitvindingen
de gansche wereld. Wie zou het gedacht hebben van den
jongen, die dagbladen ging verkoo.pen om wat voor va-
der en mo'eder te verdienèn ! Maar ho,a volhardend heeft
h'j ook gewerkt....

Edison zoch,t verpo,ozing in het huisel'ijk leven. Eerst
truwde hij met Mary Sti,lwell, een braaf, bescheidc-'

meisje der.fatbriek te Newark. Z' j stierf in 1881. Van
lerdriet werd Edison ernstig ziek.

Later trouwde hij met Ànna Miller, de dochier vru
een fabrikânt. Hij verhu'sde van Menlo-park naar Le-
ve'lyn-park te Orange, waar de groo,te we.rkhuizen ieder:;

bewonderi,ng wekken. Hij heeft er een bibliotheek va:r

zestig duizend boeken.
Onlangs heeft men Edison's tachtigsten verjaard.rg

gevierd.

Àl is nu een oude11;;ï. ntj werkt nog..

_rp*

A HAN'S KINbERÉIBLIOTI{EEK.

Voortdurend herdrukken wij vroeEer Ver"

'"ïlJr::îJfJï,"nwinkels or aan de dagbrad
verkoopers.

Er zijn steeds veel vroegere boekjes voorra.
die.

Elke week vercchiint een nieuw.


