Dufourstraat

Ir. Florentin Charles Dufour is de grondlegger
van de elektriciteitscentrale in Boxtel, de eerste
in de provincie Noord-Brabant. Hij wordt geboren in Gorinchem op 9 maart 1867 en overlijdt
in Haarlem op 17 oktober 1940.
Elektrisch licht wordt geïntroduceerd in een
periode dat de gasverlichting een enorme ontwikkeling doormaakt. Aan het eind van de negentiende eeuw speelt elektriciteit op de verlichtingsmarkt nog altijd een marginale rol. In
1895 telt Nederland nog maar zo'n 1600 elektrisch verlichte gebouwen. In diezelfde tijd hebben de 20 grootste gemeenten al ruim 140.000
aansluitingen op hun gasnet. Het zal zeker tot
1914 duren voordat deze situatie wezenlijk zal
veranderen. De periode 1880-1895 is voor het
elektrisch licht dan ook een pioniersfase.
Het startschot wordt gegeven door installatiebedrijven. Deze ondernemingen verkopen in
eerste instantie alleen complete elektrische
installaties - van dynamo tot en met de lampen
- die één gebouw van licht voorzien. Sommige
van die bedrijven proberen in de grote steden
toestemming te krijgen om een centrale te
openen, maar slechts enkele slagen daarin. Het
aantal elektriciteitscentrales in Nederland blijft
beperkt tot negen en de afzonderlijke installaties blijven het beeld van de elektrische verlichting bepalen. De bouw van elektriciteitscentrales zal pas na 1898 op gang komen. In vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland en Engeland
maakt Nederland op het gebied van het elektrisch licht een langzame ontwikkeling door.
Vanaf 1895 wordt elektriciteit niet langer exclusief voorbehouden aan de verlichting. Elektriciteit voor kracht en tractie gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Bovendien bemoeit de
lokale overheid zich in toenemende mate met
de elektriciteitsvoorziening. Ook in Boxtel.

De Boxtelse centrale wordt opgericht in 1899
nabij het spoorwegstation en wordt geëxploiteerd door de ‘Maatschappij voor Electrische
Centraalstations’ te Haarlem. Men begint met
40 aansluitingen licht voor particulieren, 40
gloei en 9 booglampen voor straatverlichting
en met verlichting van het stationsemplacement. In 1944 wordt het bedrijf overgenomen
door de gemeente. De burgemeester deelt bij
de overname mede, dat er spoedig gunstiger
tijden zullen aanbreken en dat het hele elektrische bedrijf gemoderniseerd zal worden, omgebouwd en geschikt gemaakt voor elke capaciteit, die het vergrote en welvarende industriële Boxtel nodig heeft. De burgemeester draagt
de leiding van de centrale op aan de heer Esser, directeur der gemeentebedrijven, die er
vervolgens op wijst, dat niemand zonder zijn
toestemming toegang tot het bedrijf zal hebben. In 1947 wordt de centrale overgenomen
door de PNEM.
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