Les submersibles scrutent les eaux avec une précision
infaillible leur permettant les plus grandes audaces, telle
cette randonnée sous les glaces polaires, C'est ainsi que
le 5 août 1958, à 13h54, la banquise du Pôle Nord se
crevait sous la poussée d'un étrange animal: plutôt qu'un
énorme cachalot, c'était une machine de 90 m dc long,
construite par les hommes, le "Nautilus" du XXc s,
Ce sous-marin atomique venait de défricher unc nouvollc
route, celle des futurs cargos qui fendronr lcs crux par
plusieurs centaines de mètres sous la surface, écourtant
de 8000 km la distance de Londres àTokyo!
Les redoutables sous-marins atomiqucs ront ôqulpét dr
fusées ,'Polaris" dont les charges nucléairor rrvrtarllant
à coup sûr les grandes cités prises pour cibla. Cu étonnantes machines de guerre peuvent dcmcurrr dtr molr
sous I'eau; quant au carburant utilisé, ll n'crt tutrc quo
I'uranium dont quelques kilotrammcr rufllrant pour dGt
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La "Nautilut". Lea sous mains alomiques
Peuvent navrSoer des mois sans remoôÎer à la
surface. rls ont ouvert la route polaire... sous les
glaces de I'Arctrque. L rma8e nous montre:
l) et 9) torprlle.,2) salle des machtnes, J) réacreur,4) radar.5) poste de commandemenl,
6) pérrscope, 7) carré des officrers, 8) réfecloire.
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De duikboten speuren met onfeilbare nauwkeurigheid
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op 5 augustus 1958, te 13.54h, een vreemde gedaante
het ils van de Noordpool deed barsten. Het was geen
reusachtige potvis maar wel een tuig met een lengte van
90 m, door mensenhanden gebouwd, de "Nautilus"
van de XXe eeuw. Deze atomische onderzeeêr was iuist
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toekomst zal gevolgd worden door de vrachtschepen die
het water zullen doorklieven op meerdere honderden
meter diepte en aldus de afstand van Londen naar Tokio
met 8000 km zullen verkorten! De vreeslilke atomische
duikboten voeren "Polaris"-raketten mede, waarvan de
kernlading grote steden kan verwoesten die op het
vasteland als mikpunt zouden worden genomen. Deze
verbazende oorlogstuigen kunnen maandenlang onder
water blilven. De gebruikte brandstof is immers niets
anders dan uranium, waarvan enkele kilogrammen volstaan voor maanden, in plaats van meerdere tonnen stookolie welke anders zouden vereist zijn. Een atomische
duikboot werkt met... stoom, zoals een locomotief, met
dit verschil dat zijn stuwkracht door kernenergie en niet
door kolen wordt voortgebracht. Een vloeistof wordt in
de reactiemotor gevoerd en komt er op zeer hoge temperatuur weer uit; deze warmte wordt doorgegeven
aan een stoomgenerator die verbonden is met de verschillende in werking te stellen turbines.
De gezagvoerder van dergelijk toestel heeft haast honderd manschappen onder zijn bevel. Wanneer hij zijn
uurwerk regelt alvorens zich in te schepen weet hij
dat de tijd, waar hij zich ook mag bevinden, met deze
van de basis zal blijven overeenstemmen, daar onder
water in de altijd duistere diepte dagen en nachten op
mekaar kunnen volgen zonder dat dit iets wijzigt in de
gesloten ruimte van de onderzeeër, die daghelder verlicht wordt met neonbuizen, Het is er nochtans goed aan
boord, ver van de voortdurende gejaagdheid: de zeelieden werken er acht uur per dag met functionele mu-
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ziek en iedere avond gaan ze een film kijken, want er is
een bioscoop aan boord. Velen onder hen ondernemen
studies om de tijd te doden in dit rustige lekenklooster,

platdrukken.

zaam vervoer zal gebruikt worden.

dat nochtans voor oorlogsdoeleinden gebouwd werd,
in afwachting dat eens dergelijk voertuig voor vreed-

