
Rijkdom in Arctica
De edele metalen, goud en zilver,
hebben van oudsher een bijzon-
dere aantrekkingskracht op de
mens uitgeoefend. Ze werden als
zoenoffers voor de zonne- en maan-
goden aangewend, later als uiter-
lijke versiering gebruikt om tegen-
over anderen op te vallen, later
nog als betalingsmiddel ingevoerd.
Het ontdekken van goudaders
heeft altijd een koortsige bedrij-
vigheid in het ieven geroepen:
leeglopers, avonturiers, naïeve-
lingen en gewiekste handelslui
snelden naar de vindplaatsen.
Sommigen speelden er zich inder-
daad rijk, anderen verbrasten hun
fortuin, de meesten kwamen er
berooid en ontgoocheid van terug,
Eén van de laatste ,,goldrushes"

beroerde Amerika op het einde
van de I ge eeuw, toen in het
schier onbekende en lvoeste Alaska,
namelijk in het Klondikegebied,
even ten westen van de Canadese
grens, ,,placers" werden aange-
troflen. Placers zijn plaatsen waar
in het aangespoeide slib van de
rivieren goudkorreltjes (pepita's)
voork')men. Nederzettingen rczen
als paddestoelen uit de grond op,
al verdwenen de meestc weer even
vlug.
Van het ogenblik aI'dat de goud-
ac{ers ll'aren r-ritgeput, trokken de
gelukzoekers weer verder. Daw-
son City is hiervan een sprekend
voorbeeld: het centrum ontstond
in 1896, telde in rBgB ongeveer
20 ooo inwoners en is riu een on-j
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beduidend plaatsje met minder
dan rooo zielenl De Yukon- en
Klondikegebieden verloren nog
meer aan betekenis, toen in r934
te Yellowknife aaî het Groot
Slavenmeer goud werd ontdekt,
Daar kregen de avonturiers geen
kans, want twee machtige maat-
schappijen baten hier nu nog de
goudmijnen op moderne wijze uit.
Yellowknife groeide bovendien
tot een belangrijk centrum uit,
omdat in de buurt van de stad
andere ertsen zoals lood, zink,
ijzererts, koper en tantalium wer-
den aangetroffen. De moderne
wetenschap en de techniek hebben
het mogelijk gemaakt de arctische
gebieden op een rationele wijze te
onderzoeken in verband met de
waar"de van de ondergrond. Men
is zelfs in staat de samenstelling
van de bodem van uit een vlieg-
tuig te ontleden. Deze moderne
manier van prospecteren leidde
tot de ontdekking van zeer be-
langrijke ijzerertslagen in het
schiereiland Labrador bij Knob
Lake. N'Ien vermoedt dat hier 5oo
miljoen ton ijzererts met een ge-
halte van meer dan 6o \ ver-
borgen liggen. In dit geval zouden
deze mijnen de rijkste van geheel
Noord-Amerika zijn. Al is de
samenwerking tussen grote maat-
schappijen en openbare besturen
in deze tijd van doorslaggevend
belang, toch mag het genie van het
individu niet worden onderschat,
Beu,ijs hiervan is de ophefmaken-
de vondst van Gilbert Labine, die
in rg3o aan het Groot Berenmeer
aardlagen ontdekte, die pech-

blende bevatten. Uit deze pech-
blende vervaardigt men uranium
en radium. Radium kostte op dat
ogenblik meer dan 6 miljoen F
per gram. Dank zij Labine daalde
de prijs met... 2 miljoen F !

lVereldoorlog II zette de Cana-
dezen aan deze strategische mij-
nen op volle toeren te laten draai-
en. Inderdaadwas uranium de on-
misbare grondstof voor de fabrica-
ge van atoombommen. Sedertdien
ontdekte men nieuwe pechblende-
lagen rondom het Athabaskameer.
De Canadese regering gaf in r95z
ongeveer 7Bo kmz gebied voor
privé-onderzoek vnj. Uitgerust
met geigerapparaten zochten 4oo
à 5oo ,,prospectors" de terreinen af
en meldden de gekozen vindplaat-
sen aan de regering. Ieder van de-
ze prospectors had het recht in
zijn persoonlijke naam negen
,,claims" (gekozen stuk grond) te
exploiteren. Er is inderdaad heel
wat veranderd sedert de avontuur-
lijke pionierstijd !

Wij weten bijna met zekerheid dat
ook de Sowjetunie in haar arc-
tisch gebied pechblende gevon-
den heeft. f{sl ccijzeren" staatsge-
heim geeft echter weinig details
prijs, al zijn ons over de ontgin-
ning van het Sowjetrussische Hoge

grootstad binrien de poelci-rkel
À

rt!
tr!

,l$
rj

'* at
f lt+tt
* lr
nn

F

;
I

n

I

Ê

.a

;*

!l
tl
â
Frg

^1Ë fl_ tr*$.f.iftfi
* I iltI g ç1;6

;:S*
*

:f ,-

z6

..,.'r.if flffi ËËiiir;;i,Ë:Ëj

È I taar * r.*t t filrh f llt

n.Tl*rorrÉ$



fdI

De arctische streken, zowel
van Noord-Amerika als van de
Sowjetunie worden met de
dag meer en meer strategisch-
economische centra. Het
groeiend belang van deze ge-
bieden is toe te schrijven aan
de rijke bodem, die naast ede-
le metalen de meest vitale
ertsen van de moderne tijd
bevat.

Noorden wel algemene gegevens
bekend. Tijdens het tsaristische
regime werd aan Arctisch-Siberië
nauwelijks aandacht besteed. De
Sowjets daarentegen ontwierpen
vijfiarenplans waarin ook de eco-
nomische exploitatie van hun
poolgebieden was voorzien. Re-
kening houdend met de uitge-
strektheid van het Russische Hoge
Noorden, moesten honderden
specialisten, weerkundigen, geo-

aa
logen, geografen, ingenieurs enz.
worden opgeleid, om deze ont-
zaglijke taak tot een goed einde te
kunnen brengen. Net zoals in
Arctisch-Canada vertegenwoor-
digen de mijnontginningen in het
noorden van de Sowjetunie de

grootste rijkdom met het schier-
eiland Kola, het bekken van
Petsjora, het estuarium van de

Jenisseï en het middenbekken van
de Kolyma als voornaamste cen-
tra. De stad Moermansk, op het
schiereiland Kola, is met zijn
2oo ooo inwoners één van de
meest geïndustrialiseerde steden
uit het Hoge Noorden. De nodige
energie krijgt deze industrie van
de steenkool, aangevoerd uit Spits-
bergen of van de waterkracht-
centrales, die langsheen kleine
stromen met groot verval werden
opgericht. In deze reusachtige
complexen werken niet minder
dan 5o ooo arbeiders. Kola is te-
vens wereldvermaard om zijn ont-
ginningen van apatiet, een fosfaat
waaruit men het superfosf,aat, een
veel gebruikte kunstmeststof, be-
reidt. Dank zij de superfosfaat-
fabriek te Kirowsk (4o ooo in-
woners) hebben de Sowjets dui-
zenden hectaren toendra in cul-
tuur kunnen brengen. Ook de
steenkoolvelden zijn in het Hoge
Noorden var' zeer groot belang:
de bekkens van Petsjora, Vorkoeta
en Norilsk behoren tot de rijkste
van de Unie. In de buurt van
Norilsk werden tevens naast een
nikkel - koper - kobaltcombinaat,
reusachtige houtzagerijen opge-
richt. Ze verwerken jaarlijks dui-
zenden boomstammen die in vlot-
ten langs de Jenisseï uit de zuide-
lijke taïga toestromen. In het
Kolymabekken ten slotte, in de
goudzone van Oost-Siberië, zijn
niet minder dan zoo ooo arbeiders
tewerkgesteld.
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aardolie
bruinkool
steenkool

non-ferrometalen
ijzererts
poolcirkel


