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DE SoVJET.UNIE

-

Het aardrijl<skundig begrip cler Baltische landen, omvat:
(h:t Noorctel,jkste), Litauen (het Zuidelijkste) en
Letland (tuslchen beicie eersten in). De drie Staten maken
sinds Juli 1940 deel uit van rle U.S.S.R.. I:Iet rvaren de eerste
Staten die als gecrganiseelde r.egeet'ing hun intt'ede in cle
EstIanC

Sovjet-Unie declen.

Docr hun aardr.ijkskundige ligging en door hun zwakheid als georganiseerd verband, hebben zij steeds het meest
te lijden gehad van den b:ruchten Duitschen « Drang nach
.Osten >;, zooals vroeger het streven der Duitsche barons
rverd genoemd en dat onder zijn moderne benaming overeenkomt met het imperialisme, met het kolonisatiestelsel dat
iir het fascisrne zijn hoogste uitdrukking vond en dat het
misleide volk wcrd opgedrongen onder leuzen als- << voor
meer levensruimte », << ras-superior.iteit », « ueber:menschen »,
etr dergelijke rneer.
Reecls in cle rniddeleeuwen,

t.t.z. van in de XfI.

eeuw,

vestigde de Teutonische orde haar heerschappij in de Baltische landen, en meer bepaald in Estland en Letiand, ter'wijl Litauen en de Letlandsche provincie Latgal, meer onder
Poolsche invloedsfeer kwamen te staan. Tot in de XVI"
eeuw echter, blevcn cle Duitschers de absolute heerschers.
Van toen af liet de Poolsche. Zweedsche en Russlsche overheersching zich gelden.
In de XVIII' eeuw naastten de Russische tsaren al deze
gebieden bij Rusland. De Duitsche barons en de Poolsche
pàns werden echter het land nlet uitgewezen, integendeel
zij bleven hun voorrechten behouden, ten einde de inlanCsche
boeren eI' des te beter onder te kunnen houden.

niet rvaarvoor zij zoo lang gestreden hadden. De Duitschei:s
kregen formeel bevel van de Verbondenen om de bezettlng

der Baltische landen te

ha.ndha.von.

Zieh'.tr' rvat het Wapenstilstandsverdrag dienaangaande
verklaart:
.Duitschers
Clausule II bepaalt dat Ce
België en Frankrijk
onmiddellijk moeten ontruimen;
Clausule XII, Deel I, verklaart insgelijks dat zij Turkije,
Oostenrijk-Hongarije en Roemenië, onm.iddellijk moeten ver-

laten, doch

Clausule XU, Deel II, stipuleert dat de Duitschers enkel
de Baltische Staten mogen verlaten << wanneer de Verbondenen.heL oogenblik geschikt achten, dit in verband met
den internationalen toestand dezer gebieden
Deze beslisslng moet als zeer zonderling wordèn aanzien,
vooral als men in aanmerking neemt dat de Verbondenen
>>.

tijdens den oorlog zoo dikwijls ge!\'ag' maakten van de
Duit§che rvreedheden in de Baltische republieken en dat zij
het medelijdend hadden over de « Belgen uit het Oosten >).
Men was toen volop bezig aan de .vorming van den
« gezondheidsgorclet

>>

rondom de Sovjet-Unie, getuige daat.

van het « Verslag Hale », opgesteld door een Senaalskommíssie van de Vereenigde Staten, die ter plaatse een bezoek
had gebracht.

Dit verslag rechtvaardigde de Duitsche

be-

zetting in volgende termen:

« Dc Duitschers waren nog in de Baltische provincies met
de volledige toestemming der Velbondenen, en, in der waar-

heid, op hun uitdrukketijk bevel. De opstellers van het
l{apenstilstandsverdrag erkennen dat het roode getij niet

imperialistisclt sfieyen in ile BalÍiscne lanilen
De afschaffing'van het lijfeigendom in 1861, ging gepaard
met een zekere differentiatie in den vorm. In de onder
Duitsche barons beheerde landetr gebeurde dit zooals overal
elders in kusland, doch in de gebieden lvaar de Poolsche
edelen den scepter zwaaiden, wisten de Russen het, i;r hun
rivaliteit tegenover de Polen, dusdanig aan boord te leggen,

dat de bevrijding der boeren gepaard ging met het toewijzen

van een stuk land ten nacleele van de Èoolsche eCelen.
NA PE REVOLUTTE VAN 1917
Na de lvreede onderdrukkiirg van de revolutie in 19C5, en
de onmenschelijk wreede strafexpedities in de Baltische
Staten in 1906., zou men gendgd zijn te denken dat allen
lust tot opstand in de kiem gesmoord werd. Niets is minder
rvaar. Tijclens de zegevierende Novemberrevolutie, stondett
de Baltis:he arbeiders rveer op den eersten rang in den
strijd vool sociale gel,ijkheid en rechtvaardigheid, hoewel
de beweging

in

1917 beperkt rvas

tot Estland. aangezien

de

beide andere landen bezet waren door cle Duitschers. Op
28 Ncvember 1917 werd de Estlandsche Arbeiders-Commune, t.t.z. de Sovjet-regeering, opgeribht.
Vier nraanden later, in F ebruari 1918. sloegen de Duitschers d: vredesvoorstellen van de Sovjets, te BresLlitovsk,
af en overrompelden meteen geheel Estland, waardoor de
tlrie,Baltische republieken volledig onder Duitsche militaire
heer..schappij k.,r'amen te liggen.

De Sovjet-regeering te Estlancl, 'nierd natuurlijk met

gelneene r,'reedheid vernietigd, en

on-

talrijke voorstanders er-

van rterden over de grens naar Rusland gedreven. De sociale
en ekonomische $'etgeving der pas gevormde Sovjet-regeei'ing, rn'erd te niet gedaan, en de groncled die onder de boeren
rvaren verdeelcl, keerden terug naar de Dditsche baronnen.

HET WAPENSTILSTANDSVERDRAG
EN DE BALTISCHE STATEN
Toen in November 1918 het Duitsche militarisme ;neenstortte, verkregen de Baltische Staten evenlvel de vrijheid
.

door V an den' Berghe Leon
kon tegengehou<len door.eender welk bolwerh en dal

de

inboorlingen hiertegen niet bestand waren. Estland ea Letland hebbén z.ctrzelf. besmet met het Bolsjevistisch vergift.
(Verslag van de Zending cler Vereenigde Stàten naar

Finland, Estland, Lettand en Litauen. Zes-en:zestiSste
I{ongfes. Eerste Zitting. Senaat-Bescheiden 105, 1919'
blz.8).
Het kwam zelfs zoover dat in Litauen' waar te Vilna een

Sovjet-regeering rverd opgericht, cloor de met de Duitschers
kollaboreerende regeer,ing Smetona beroep werd gedaan op
Duitsch krijgsmateriaal en troepen om de « Bolsjevistische
regeering >> te vernietigen, wat tljdens de komende twee
jaien meermalen in de andere Baltische provincies zolu ge'
beuren. Engelsche oorlog'sschepen hielpen, samen met Du:tsche troepen de Letlandsche en Estlandsche Sovjetregeeringen vernietigen.
- Wij zullen hier om beurten den tcestand onderzoeken der

drie Staten.

ln Estland:
Na rlen Wapenstilstand, deed het Duitsch militair

bevel

beroep op Engelsche oorlogsschepen om een.aktie te onder-

nemen tógen Ta1linn, ten einde er « Bolsjevistische opstan'
den » te onderdrukken. En deze hulp van de Engelschen
was noodzakelijk, niet omdat de Duitsche troepen ontoereikend waren om de orde te hanclhaven' doch wel omCat déze
reeds << besmet )) waren door den « Bolsjevistischen virus »'

Het Britsche

smaldeel, onder

het bevel van Admiraal

Sinclair, bereikte echter, wegens de mijnenvelden, TalLnn
veel te laat: tegen dezen tijd waren de Duitsche troepen

volledig' in ontbinding overg:egaan en -hadden zij Estland
het résultaat was dat de in
praktiJeh geheel
-f9fg ontruimd, ert

FeUruari

door de Duitschers afgestelde

Sovjet-

reseerins opnieuw werd opgericht. Àlvorens de Duitschers
ziËtr ecrr'ter^'terugtrokken hadden zij de in de gauwtg te

ET.UNIE
Tallinn een schimregeering., onder leiding van Constantin

Pàts, opgericht. Deze regeering werd vooi'zien yan gelC en
gèweldige hoeveelheden viapens, om het volk te bestrijden.
Ook weid e:n beroep ge<iaan op den beruchten Finsèhe:r
geleraai Mannerheim, die eveneens aktief deelnam om den
volksrvil te onde:'drukken. Deze Finsche huip lvijf duizend
nlan e:l i\\.intig kanonnen) tverd erkel geleverd tegen klinkerlde munt. Adm.raal Sinclair zorgde ervoor dab deze klinkende munt geleverd rvercl door de Duits:he banken, welker
betaiingen dan later werden gedekt door middel van Engel-

sche en Fransche banken.
Tegen deze oi,erweldigende militaire en ekonomische huip-

bronnen noest de Esllandsche Sovjetregeering. tenslotte in
Januari 1919 bezwijken. (Deze regeering was op 24 December 1918 Coor de Sovjetregeering te Moskou erke:rd).
. NogJn den herfst van hetzelfde jaar zouden verscheidene
opstanden uitbreken tegen de regeering Pà,ts; cloch allen
waren, wegens hun weinige koSrdinatie, tot mislukkitg
gedremd. Tenslotte lukte Pàts erin de positie zijner regeering te verstevigen. In F ebruar- 1920 rverd zij erkend door
de U.S.S.R,;
2u Letland:
Toen de r'evolutie uitbrak rvas bijna geheel Letland door
de Duiisehers bezet. I;'r Februari 1918 kwam het geheel
o:rder Du tsch kontrool. Ditzelfde jaar zonden de aldaar

De Duitschers, samen met de Britsche zending en de re_
geering Oelmanis hadden zich teruggetrokken op Libau. De

Duitsche troepen, die voortdurend zelf opstand pleegden,
werd:n huis['aarts gezonden, en vervatlgen cloor anclere elemelten, die aangeiokt u.arerr loor de beloften van grond_
afstand. Het wal'en deze zelfde elementen d:e de eerste
sleunpilaren van het nazisme zouden lvorden. In het geheel
waren het 3Í.000 nian. Toen op een geg'even oogenblik.de
§Jc.aa1-ljcmokl'ati:che regeer.irg te Berlijn deze troepen
rvilde ter'ugroepen, §-eigerden de Verbondenen dit en bevoien hen ter pjaaise te laten.
Begin lIei 1919 s'ercl het sein toi clen aanval gegeven.
Duitsche. \\'it-P.uss-sch:. Finsche.en Poolsche troepelt (oncler het bevel van Ridz-Simiglil) namen er aan deel. Riga
s'e:'J op 22 i ei terug bezet. Deze bezetting rverd gevolgd
dool een slachting van 3.000 bolsjevisten, door plunclering
en schendin8'.

Sp.jts deze onderdrukkingsmaatregelen. \\'as de regeering
Oelmanis toch nog niet in staat d: orde te handhaven, en
nrcest zij geholpen worden door de Duitschers (de Baltische
Militie) om zich aan de macht te kunnen houden. \
'fn Augustus 1920 werd de regeering Oelmanis door de

U.S.§.R. erkend. De Engelsche erkenning volgde pas in
Januari 1921 en de Amcrikaansche in 1922.
3o Lltauen:
wonende Duitsche baronnen. en Poolsche pans, een verzoek
Litauen had reeds in 1915 mel Duitsche bezetting af te
aan den keizer om het land aan de Pruisische kroon te rekeneir. Eerst wilden deze het land aan de Polen ais lokaas
hechten.
uitleveren, en stelden de Poolsche pans voor Litauen aan
Toen na de ineenstorting der Duitschers, de Sovjet- een Poolsche vazalstaat te hechten, ten einde de sympathie
republiek in Letlani tot btand kwam, werd deze ook hier cler Polen te winnen.
door de Verbondeneí, samen met en vooral door de DuitNa de revolutie van 1917 echter, werden de Duitsche e:r
schers, verslagen en verjaagd.
Poolsche tegerxtellingen opgevvekt en zochten de eersten
De Duitscbers hadden reeds tijdens den oorlog plannen' toenadering met Litausche separatistische elementen. Zij
gemaakt voor een grootscheepsche kolonlsatie van Letland. vormden de regeering Àntanas Smetona.
Na de ineenstorting en gezien de houd ng der Verbondenen,
Na de itreers,torting van Duitschland, trokken'de Duitnamen zij de geiegenheid te baat om deze plannen nog: zoo- schers zich terug, evenals de regeering Smetona. De Bolsjeveel mogelijk te verwezenlijken. Voor dit doel maakten zii vistische leider, Kapsoekas, riep te Vilna de Sovjet-republiek
gebruik van een groepje Letsche politiekers, onder leiding uit op 5 Januari 1919. Zij werd echter aangevallen door de
van Oelman.s. De reeds hoogergenoemde Senaaisk.ommissie Poolsche troepen onder het bevel van Pilsoedski, die Vilna
van de V. S. verklaarde van deze politiekers daL: « zij geen op 19 April t,eroverden. In het overbl:ivende deel van
werkelijk mandaat hadder van het volk, dat zij zíco- waar- Litauen wist de regeeri:lg Smetona, dank zii Duitsche hulp,
schijnlijk niet zouden kunnen handhaven door een volks- zich weer. in het land te vestigen. In Juli 1920 werd deze
stemming, en dat zij volledig gespeénd waren van den steun regeerinÉf door de SovjelUnie erkend, evenals haar rechten
vai breede elementen uit het volk ».
op Vilna. De Verbontlenen erkenden haar slechts in 1922.
Deze regeering Oeiman s, sloot met het Duitsche opperbe1920 - 1940. _ TU§SCHEN TWEE OORLOGEN
vel een overeenkomst ll'aardoor de Letsche republiek aan de
Duitsche soldaten, die in Letland u'ilden blijven, het staatsdrie Baltlsche regeerirgen konden zich tijdens de
Deze
burgerschap verleende en een s.uk land zouden u'orden eerste decade enkel in stand houden door het opnemen van
toege*':zen! Als wederpartij mocste;1 de Duitschers zorgcn sp:ciale clausules in hun Grondwet.
voor de onderurukking van het « bolsjevisme ».
Vanaf de opkom§t echter van het fascisme in Duitschland'
Tijdens deze onderhandelingen ku'am een Britsche ur.li- vergleCen deze regeeringen, die zich ter zeerste verwant
23
Decem(18
1918)
en
op
December
taire.zending aan land
voelden met hun Duitsche spitsbroeders die in 1933 Ce'
ber, voird een ko:rfereÈtie plaats, vuaarbij de Duitschers macht in handen namen, na&r een opentrijken fascistischen
werden verpiicht cle bezetting verder uit te oefenen' De regeeringsvoim, die echter volledig vreemd stond tegenover
voornaamste Duitsche burgerlijke vertegenwoordiger op de verzuchtingen des volks.
deze konferentie, *'as August lVinnig, de latere leidende
De drijverijèn dezer regeeringe4 werden vijandig onthaald
theorieker van de nazipartii.. De Duitsche troepen werden door het volk, dat een eeuwenouden haat tegen de Duitsche
ioen onder dritsch bevel geplaatst.
onlerdrukkers koesterde, r,ooral onder de Letten. Hun oude
Een Amerikaansch schrijver vertelde hierover:
vlees en haat werd nog aangev/akkerd door het aanstellen
« Het Baltisch leger, onder het bevel van Von der Goltz
vanwege Hitler van « Baltische deskundigen » zooals een
in
wijze
(de Duitsche bevelhebber), dat-op weloverwogen
met zijn geschnÏten over de Baltische
lffestelijk.
deel van Koerland werd gehouden, legde de Alfred Rosenbèrg' hem deel uitmaken van de << historische
het
volgens
die
Staten,
inlandsche bevolking door allerloi bandietenstreken het vuur
leversruim'te
aar de schenen, deed onophoudeliik opeischingen, huiszoe- Duitsche
de Duitsche expansie-plannen verijdeld,
1939-werden
In
de
ongestraft
kingen, verbeurdverklaringen, en vermocrdde
een pakt van Onderling:n Bijstand
van
afsluiting
de
dcor
voor het minste feit verdachte Letten.'. Door een onvet- van de Baltische landen met de U.S'§.R'
klaarbare lichtzinnigheid der Verbondenen, werden deze
Ongelukkiglijk deden de fascistisch gezinde regeeringen
troepen, die de gel,ijke waren van de bezettende strijdkrachd*cze dr.à -lànden geen enkele poging om de vriendschapvan
achterbetreft,
ten in België, 'il/at hun vernie.tigende kracht
pelijl<e
betrekkingen met cle Sovjet-Unie te verstevigen'
. gclaten ais de bewakers van de Letten in de Baltische
integenaeel,
er we;d clruk achter cle schertnen gekonkelfoesd
àtreek.\) (M. W. Graham: <<New Governments in Eastern ,ooi.t" vorming
van een Baltisch blok (de <' blokken » ziin
»,
blz, 331.)
Europe
ae drie onderhavi8e landen en tevens
Oàt
nieu'nv),
niet
de
won
Niètt.egenstaande al deze voorzorgsmaatregelen
en dat rechtstreeks tegen de U'§§R'
omvatten,
zou
Fintancl
veropstand no8maals het lancl en lverden de Duit§chers
1939 en in Maart 1940, leidden
In
December
was.
eericht
dieven uit Riga door cle Rooden. Op 3 Januari 1919' was
inderdaacl tot een ('1b1ok»-vorming
konferenties
tèr"
à"fr"itn.
Sovjet-republiek
cle
cladelijk
clle
Riga in handen der Sovjets,
/1'cIt'rl!l "t' blx' 6')
>>.

uitriepcn,

DE SOVJET.UNIE
De wetenschap en de techniek leveren aan den mensch
steeds meer volmaakter en ingewikkelder wapens om er de

natuur mede te bedwingen en haar in dienst te stellen van
den vooruitgang: en het welzijn der menschheid.
De,menschelijke gemeenschap is, helaas, nog' maar in een
stadium van ontwikkeling waarop al deze wapens niet uitsluitend rvor"len gebruikt voor het welzijl der menschheid,
doch zeer dikwijls om oorlogsdoeleinden en voor de vernietiging van den mensch door den mensch.
In de Sovjet-Unie, ,is de wetenschap vóór alles geplaatst
-onder het teeken var de opzoekingen naar nieuwe mogelijkhden om den mensch te bevrijden van de kluisters en hin-

Aldus is men overg'etaan tot de vervaardigirxg: van cokes,
dat een va.st bijprodukt is van de kolen, en tot deze van
teer en benzol, vloeibare bijprodukten, evenels tot verschil-

lende gasser, waarvan het meest gekende en verspreide het
gaslicht is.
De calorische kracht van aI deze brandstoffen wordt aangewend om door middel van verschillende machines: stoommachines, motoren met inwendige verbranding, gasmotoren,
enz..., mechanische energie voort te brengen.
Het rendement dezer verschillende machines, de prijs van
hun bouw, de snelle sleet ervan, zijn evenveel belangrijke
beoordeelingseiementen bij de keuze van hun toepassings-

veld, doch hdt is niet mogelijk in het raam van dit artikel
tot een omstandig onderzoek erv&n over te g:aan.
WiJ zullen ons ertoe beperken op te merken dat men er
in zekere gevallen voordeel blj heeft deze of gene soort
machine te kiezen, dit volgens den aard der brandstof dÍe

in de beste voorwaarden kan bekome:r.
Het gas biedt evenwel in vergelijking met andere brand-

men

stoffen talrijke en uitgesproken vocrdeelen: gemak van vervoer, hel geringste aantal onzuiverheden, gemak. van re§e-

Iiig.

2.

derlagen die de natuur op zijn weg heeft gezaaid,, Daarom
werk-en er op alle gebieden wetenschap en techniek ir bestendige voel:ng en de opzoekingen wàrden er geleid door
praktische ondervinding
De voortdurende inspanningen van de Sovjetregeerjng
om den wereldvrede te vrijwarén mochten niet lukken en dé
Sovjet,-wetensghap werd verplicht een gedeelte van haar
opzoekingen te wijden aan de vredediging van het groote
ScvjelVaderland.
De overwjnning van het Roode Leger zou niet mogelijk
geweest zijn zonder de beslissende aanbreng,sten va:r àe
SovjeLwetenschap en -nijverheid en men zal nooit genoeg
kunnen herhalen dat de merschheid een . eereschutA freefl
tegenover .de Sovjet-geleerden.
l-)e_

voorbereiding

van ,s lands verdediging heeft

hen

nochtans niet belet het werk van den vredelièvenden opbouw
voort te zetten evenals den strijd vocr de verbetering van

het menschelijke tekort ».
Een zeer treffend voorleeld wordt óns geleverd door de
verwezenlijking in de U.S.S.R. van de onderàardsche vergas_
<<

sing der kolen.
Men heeft er onlangs over geschreven in de pers van ons
land en wij dachten dat het oogenblik gepast was om onze
lezers een kort overzicht te geven van dit experiment dat
onmetelijke horizonten opent, zoowel op sociaal als indus-

tr,leel gebied.
Niemand meer dan de Belgen kennen het belang van de
kolennijverheid op ekonomisch gebied.
En ook niemand meer dan don Belgischen mijnwerker,
kent de moeil.ijkheden en de .g:evaren van de uitbating der.
kolenmijren die
het hoeft wel niet gezegd te wordón
een nijverheid is -waar de technische vooruitgang het minst
heeft bijgedragen tot de verbetering der weikvoorwaarden.
De arbeid van den mijnwerker was en blijft nog steeds
een hard, gevaarlijk en ongezond..werk.

Het was in den loop.van de eerste helft der XVIII" eeuw
dat de stelselmatige uitbating der kolenmijnen een aan_
vang'nam. De uitvinding van de stoommachine en haar toe_
passing op de vervoérmiddelen had een steeds grootere
vraag' naar deze brandstof vocr gevolg en deed de kolennijverheid uitgroeien tot een sleutelnijverheid.
De vooruitgang op het gebied der scheikunde en industrieels natuurkunde toonden nieg alleen aan dat kolen.een

uitmuntende brandstof rvas, doch dat het insgeliJks een
éenige grondstof was voor de vervaardigirg van eèn heele
reeks bijprodukten.

Het is eveneens vast konen te sLaan rlat het jn zekere
gevallen voordeeliger en praktis.cher was om de calorieche

kracht van de kolon te gebruiken door voorafgaandeliJke
oml,orming in een anclele-brand§tof.

ling in de samenstelling, enz..
Het gebruik van g&§ heeft zich dus op alle gebieden der
nijverheid snel verbreid, en het valt te voorzien dat het
gebmik ervan langs vier kanalen zal geleid worden:

.Gebruik als krachtbron:
a) als brandstof in de industrieele stokerijen voor de
voortbrengst van stoom;
b) rechtstieeks in de motoren als inwendige brandstof.
2n Gebruik als scheikundige grondstof voor de synthetiÀehe voortbrengst van verschillende produkten.
3o Gebruik als technologische brandstof voor de metaal-,
glas- en andere nijverheden.
4. Gebruik voor de huishoudelijke en gemeentelijke be-

Dt

On
der

aAr(

1o

hoeften.

Tot hiertoe werden de industrieele gasser enkel gewonnen

in speciale generatoren ofwel teruggewonnen uit de cokesovens of hoogovens, enz,.'.
Al deze produktievormen der gassen zijn evenwel afhankelijk van verschillende bewerkingen van dé steenkolen,

zooa.Is: uitdelven, breken, sorteeren, wasschen, vervoer, inscheping, enz...
Món kan zich licht voorstellen welke besparing in handwerk, verschillende uitrustingen en tijd men zou kunnen

verwezeniiiken door het gas onder den grond rechtstreeks
op de plaats waar zíc}l. de kolen bevinden, voort te brengen.

De mogelijkheid dezer produktie werd voor de eerste
maal in 1888 onder het oog genoràen door den grooten
Russischen geleerde Mendelejev. Itl
het wetenschappelijk werk, Setiteld :
<< De kracht dèr toekomst Iigt aan de

oevers

ïan den

Mendelejev
<<

Donetz >>, schreef

:

In, de toekomst zal er waarschijn-

liJk een tijdperk komen-waarin rnen
de koler niet meer uit de aarde zal
graven, doch waar men ze in de aarde zelf, tot brandgas zal omvormen

en deze vervolgens langs speciale Be-

leidingen over verre afstanden zal
vervoeren.

>>

Later kwam Mendelejev

diJ<wijls

op deze gedachte terug, inzonderheid
na de diepgaande studie die lÍj oveÍ'

de mijnbranden had gedaan.
Hij voorzag de mogelijkheid om
de dunne lagen, die niet uit te baten

zijr' met
de gewone delfprocédés,
dorr 'middel van de on'deraardsche
vergassing uit te baten, en benevens
het groote ekonomlsche voordeel

voorzag hiJ htermede ook den mensch
te kunnen bevrijden van een « dwangarbeld ».
MendeleJov stclde zicb niet tevreden met het geyen van thooretische

SCh,

Yer
gas
SIIII

der Kr
dorr fngenieur
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Aldus is men overg'egaan tot de vervaardiging van cokes,
dat een vast bijprodukt is van de kolen, en tot deze van
teer en benzol, vloeibare bijprodukten, evenals tot verschil-

uiteenzettingen.
vin«ien on-l over

doch hij gelukte er niet in steun te bekomen, noch van.rvege
dc_indcstrieelen, noch vanweg.e tre tsar,istiscire regeering. r,ater, in 1912, nam een Engelschman, William Raàsay,

lende gasser, waarvan het meest gekende en verspreide het
gaslicht is.
De calorische kracht van al deze brandstoffen wordt aangewend om door middel van verschillende machines: stoommachines, motoren met inwendige verbranding, gasmotoren,
enz..., mechanische energie voort te brengen.
Het rendement dezer verschillende machines, de prijs van

de idee van Mendelejev over sn werkte het eerste plan uit
voor de plaktische verwezenlijking van de ondergiondsche
vergass ng. Hij vond echter 'a[ evenmin steun als zijn
Ru'ssischen voorlooper', en

beoordeelingseiementen bij de keuze van hun toepassingsveld, doch hei is niet mogelijk in het raam van dit artikel
tot een omstandig onderzoek ervan over te gaan.
Wij zullen ons ertoe beperken op te mer\en dat men er
in zekere gevallen voordeel blj heeft deze of gene soort
machine te kiezen, dit volgens den aard der brandstof die

een artikel, getiteld
technlek » schrijft

ling in de samenstelling', enz..
Het gebruik van Bas heeft zich dus op alle gebieden der
nijverheid snel verbreid, en het valt te voorzien dat het
gebruik ervan langs vier kanalen zal geleid worden:

arbe dsvorm.

de

Het is

voortbrengst van stoom;

de industrieele gasser enkel gewonnen

in speclale generatoren ofwei teruggewonnen uit de cokesovens of hoogovens, enz..',
Al deze produktievormen der gassen zijn evenwel afhankelijk van verschillende bewerkingen van dé steenkolen,

lijk

:

een tijdperk komen _waarin rr^en
de koler niet meer uit de aarde zal
Braven, doch waar men ze in de aaróe zelf, tot brandgas zal omvormen
en deze vervolgens langs speciale ge-

z-ou moeten

. In Oktober

1938, onder het voorzitterschap van

L. Kaga-

nov,tsj, volkskommissaris der zwaar-nijverheid, greep het
eerste grocte kongres plaats van techniekers en werkers
aan de ondergrond:sche vergassing. Daar werd de balans
der voorgaande werken opgemaakt, en de vooruitzichten

voor de toekomst uitgelverkt.
I,Iet derde vijfjarenplan,. dat door den Duitschen aanval
onderbroken werd, verleende bijzondere aandacht aan de
ondergrondsche vergassing: <<De vergassing van brandstoffen van allerlei aard op ruime wijze
ontwikkelen, evenals de ondergrond-

der Kolen

dorr fngenieur D. Goldé

leidingen over verre afstanden zal
velvoeren.
Later kwam Mendelejev diJrwijls
op deze gedachte terug, inzonderheid
na de diepgaande studie die lÍj over
de mijabranden had gedaan.
Hij voorzag de mogelijkheid om

s:he vergassing' van kolen, door in
den Ioop van het derde vijfjarenplan

de

ondergrondsche vergassing' van
kolen tot een onafhankelijken tak !n

uit te bouwen. . , liet
in dienst stellen van een
reeks industrieele stations voor cle
ondergrondsche vergassing in het
Donbass, in het bekken van Moskou
en in de oostelijke deelen van de U.
de

ni

jverheid

.

bouwen en

S. S. R., nret de gebruikmaking van

>>

de bekomen g:assen voor het voortbrengen van energie, de scheikundige

rijverheid en de gemeentelijke ekoin korte trekken de

nomie )). Aldus

richtlijnen voor de uitwerking van
het 3" vijfjarenplan.
Laat ons thans een oogslag werpen

uit te baten
gewone delfprocédés,
zijn met
de
dorr 'middel van de onderàardsche
de dunne lagen, die niet

op de prahtische verwezenlijking van

uit te baten, en benevens
het groote ekonomische voordeel
vergassing

voorzag hÍj hiermede ook den mensch
te kunnen bevrljden van een « dwangarbeid >>.
Mendelejev stelde zich niet tevreden met het geven van theoretlsche

dat dit op zichzelf

aard.

zooals: uitdelven, breken, sorteeren, wa'sschen, vervoer, inscheping, enz...
Men kan zich licht voorstellen welke besparing: in handwerk, verschillende uitrustingen en tijd men zou kunnen
verwezenlijken door het gas onder den grond rechtstreeks
op de plaats waar zich de kolen bevinden, voorL te brengen.
De mogelijkheid dezer' produktie werd voor de eerste
maal in 1888 onder het oog genomen door den grooten
Russischen geleerde Mendelejev. In
het wetenschappelijk werk, getiteld :
<< De kla.cht dèr toekomst Iigt aan de
oevers van den Donetz >>, schre:f
de toekomst zal er waarschijn-

onloochenbaar

snapt. Vanat
7920, op -aandringen van Lenin, wer.den cle
stuure en de experimenten in d.e laboratoria ondernomen.
Tusschen 1930 en 1936 werden vijf putten, in verschillende
kolenbekkens van de U.R.R.S., toegerust voor het experiment. Op deze wijze g'repen de onderzoekingen plaats in
geologische voorwaarden en op kolen van verschillenrlen

hoeften.

In

de

ondergrondsche vergassing

volstaan om geleerden en ingenieurs tot een diepgaande
studie dezer kwestie aan te zetten.
Deze twee aspekten varl het probleem
technisch en
sociaal
zijn aan de aandacht der Sovjetleiders
niet ont-

brandstDf,
de synthe-

2o Gebruik als scheikundigè grondstof voor
tisehe voortbrengst van verschillende produkten.
3u Gebruik als technolog:ische brandstof voor de metaal-,
glas- en andere nijverheden.
4' Gebruik voor de huÍshoudelijke en gemeentelijke be-

<<

hij dat de

een rellsachtigs lsgSnlscha evolutie beteekent ». en dat
een der groote problemen van cle hedendaagsche techniek
haar oplossing tegemoet gaat. De omrventeling die deze zal
terveeg brexgen, zal van diepgaantlen aard zijn >>.
Inderdaad, de ondergrondsche vergassing ver.vangt cloor
één enkele verrichting het uitdelven van de kolen, het brehen, sorteeren, rvasschen en het vervoer. ervan, terurijl een
gasachtige brandstof wordt geleverd, evenal5 belangr.ijke
grondstoffen voor de vervaardiging. eener groote hoeveelheid produkten.
De ondergrondsche vergassing verlegenwoordigt, benevens deze voordeelen van technisch belang, ock nog dit: de
'maatschappij te bevrijden van een buitengewoon pijnlijken

stoffen talrijke en uitgesproken vocrcleelen: gemak van vervoer', het geringste aantal onzuiverheden, gemak van rege-

Mendelejev

Eer der groote overvrinningen van

<(

in de beste voorwaarden kan bekome:r.
Het gas biedt evenwel in vergelijking mel andere brand-

Tot hiertoe werden

vergassing openen. In

<<

<<

men

b) rechtstreeks in de motoren als inwendige

zijn ontwerp werd verlaten.

dit tijdstip ontwaart Lenin de onmeteliJks horizon. Va_naf
ten
die zich voor de ondergrondsche

hun bouw, de snelle sleet ervan, zijn evenveel belangrijke

1o .Gebruik a\ krachtbron:
a) als brandstof in de industrieele stokerijen voor

Hij trachtte de nocdige mederverking ,.e
te gaan tot het expeiimenteel stuadiun

de ondergrondsche vergassing.
Na meerdere pogingen en voorafg:aande proefnemingen, die uitgingen
van de gedachte eener voorafgaandelijke voorbereiding van de kolen in

Fit.

I

de lageD (verpulvering door dyuamiot), hield men zich ten slotter aan
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t

uiteenzettingen. Hij trachtte de noodige mederverking te
vinden om over te gaan tot het experimenteel stuadium
doch hij gelukte er niet in steun te bekomen, noch vantvege
de indcstlieelcn, noch van\,íege ue tsar,istiscite regeering.
Later, in 1912, nam een Engelschman, William Ramsày,

de iclee van Mendelejev over en werkte het eerste plan uit
voor de praktische verwezenlijking: van de ondergrondsche

vergass ng. Hij vond echter a.[ evenmin steun als zijn
Russischen voorlooper', en zijn ontwerp werd verlater.
Vanaf di1 tijdstip ontwaart Lenin de onmetelijke horizonten die zich voor de ondergrondschs vergassing openen. In
een artikel, getiteld « Een der grootq overwinning'en van de
technlek » schrijft hij dat de ondergrondsche verg'assing
<< een reusachtige technische evolutie betcekent », en dat
<< een der groote problemen van de hedendaagsche techniek
haar oplossing tegemoet gaat. De omwenteling die deze zal
terveeg brengen, zal van diepgaanden aard zijn >>.
fnderdaad, tle ondergrontlsche vergassing vervangt door
één enkele verrichting het uitdelven van de kolen, het bre.
ken, sorteeren, wasschen en het vervoer. ervan, teru/ijl een

gasachtige brandstof wordt geleverd, evenals belangrijke
grondstoffen voor de vervaardiging: eener groote hoeveel-

heid pr,odukten.
De ondergrondsche vergassing verLegenwoordigt, benevens deze voordeelen van technisch belang, ock nog dit: de
'maatschappij te bevrijden van een buitengewoon pijnlijken
arbeldsvorm.

Het is

onloochenbaar

dat dit op zichzelf z-ou moeten
tot een diepg:aande

volstaan om g'eleerden en ingenieurs
studie dezer kwestie aan te zeíten.

technisch en
Deze twee aspekten van het probleem
zijn aan de aandacht der Sovjetleiders
niet t)ntsociaal
snapt. Vanaf
7920, op'aandringen van Lenln, werden de
stutrre en de experimenten in d.e laboratoria ondernomen.
Tusschen 1930 en 1936 werden vijf putten, in verschillende
kolenbekkens van de U.R.R.S., toegerust voor het experiment. Op deze wijze g'repen de onderzoekingen plaats in
geoiogische. voorwaarden .en
aard.

op kolen van

verschillenden

, In Oktober 1938, onder het voorzitterschap van L. KaBanov.itsj, volkskommissaris der zwaar-niiverheid, greep het
eerste groote kongres plaats van techniekers en werkers
aan de ondergrondsche vergassing. Daar werd de balans
der voorgaande werken opgemaakt, en de vooruitzichten
voor de toekomst uitgewerkt
Idet derde vijfjarenplan, dat

door d€n Duitschen aanval

onderbroken werd, verleende bijzondere aandacht aan de
ondergrondsche vergassing: <( De vergassing van brandstoffen van allerlei aard op.ruime wiize
ontwikkelen, evenals de ondergrond-

rolen

ur D. Goldé
@

s:he vergassing van kolen, door in
den loop van het derde vijfjarenplan

de

í

ondergrondsche vergassing: van

kolen tot een onafhankelijken tak _in
de nijverheid uit te bouwen..., het
bouwen en in dienst stellen van een
reeks industrieele stations voor tle
ondergrondsche vergassing in hef
Donbass, in het bekken van Moskou
en in de oostelijke deelen van de U.
S. S, R., nret de gebruikmaking van

de bekomen gassen voor het voortbrengen van energie, de scheikundige

mjverheid en de gemeentelijke eko-

>>. Aldus in korte trekken de
richtlijnen voor de uitwerking van
het 3" vijfjarenplan.
Laat ons thans een oogslag v/erpen

nomie

op de prahtische verwezenlijking van
de ondergrondsche vergassing.

Na meerdere pogingen en voorafgaande proefnemingeu, die uitgingen
van de gedachte eener voorafgaande-

ll' l,

lijke voorbereiding van de kolen in
de lageD (verpulvering door dynamiot), hield men zich ten slotte

aan

ondergrondsche vergassing van de kolen zooals zij te vinden
waren. Twee methoden worden thans door de Sovjettechnieke4s i;r acht genomcn :
1,,De ornloopmethode.

Deze methode vereischl zekere onderaardsche door den
mensch uitgevoerde werken.
De te vergassen laag wordt eerst met een loodrechte of
schuine schacht aangeboord. Op den bodem graaft men vervclgens een horizontale galerij die cle omtrekken van het

l"iy.:1.

uit te baten paneel volgt. Deze galerij wordt de <( vuur'6lalerlj >> genoemd. Op afstanden, wisselend. tusschen 300 en
700 m., staat de vuurgalerii in verbinding met de oppervlakte door looclrechte sehachten, waardoor de te vergassen
kolen, die tot 200.000 ton per paneel kunnen bereiken, worden afgezonderd. (Zie fig. 1.)
In dé horizontale galerijen beschikt men over gemakkelijk
ontvlambare materialen, (met olie doordrenkt hout, hennep,
enz...) en men steèkt er het vuur aan nadat natuurlijk
eerst cle vuurgalerij geisoleerd werd.

Een der ver[ikale putten dient om de voor de verbranding
rler kolenmassa lloodige lucht in te pompen, de andere voor
cle ont'snapping van het gas'

uen regètt-de verbranding docr

clen toevoer van he,t

ingepomptl luchtvolunre, en men wijzigt de samenstelling
meer
vri hut gas door bii de ingepompte lucht in minteofvoegen'
groote hoiveelheid, zuurstof en soms waterdamp
" H"t pro"u."us der vergassing houdl insgelijks rekenschap
met hei percentage vochtigheid dat de ko-len inhouden'
Bij dezè methode wordt het onderaardsche werk van den
menich niet heelemaal geweerd' Het graven van de onderaardsche galerij is namèIiik hetzelfde werk al5 dit van het
mijnwerk.
-Bewone
De Sovjettechniekers

hebben er zlc}:, op toegelegd deze
problemeri op te lossen en zijn er in zekere mate in gelukt
itoor verbetèr'ing aan te brengen in da techniek van het
mechanisch houwen. ReeCs tijdens den bourv en het aanleggen van àe eerste onderaardsche vergassingswerf werden
door van aan
8O % u"n cle on<leraarsche u'erken uitgevoercl
mechanische houweelen'
bevclen
cle
oppervlakte
-oàie

techniek is thans jn volle ontrvikkeling en er zijn
praktische proeven aan gan§ voor het-graven van horizonïÀte gaterijen door middel van toestellen met een wa'ter;il;ri. di" ïldus moeten toelaten den menschelijken arbeid
in de mijn volledig oP te heffen.
Nochtans, van nu af aan laten de mechanische graafmethodes in zekere gevallen toe de ondergrondsche vergasaan te leggen zcnder.gebrulk te maken van
"irrg.*"rra.,
haiclenarbei* op den bodem der mijn zelf'
fign,r, 2 en ii geven op duidelijke wijze .voorbeelden van
cie oïrderaardsche vergassing cloor toepassing van de omloopmethode, en van den technischen vooruitgang verwezenhet gebied van het mechanisch boren, dank zij het
ii:r.ï
àut Soijet-ingenieurs: V. A. Matvejev, D' I' Fill'[rpov
iu"ri."p
P. V. Skafa.
en
-"Het

spreekt vanzelf dat de toepassing van

dit

stelsel

plaatselijke toestan*"tOi otO"rgeschikt gemaakt aan deu'erken
op het gebied
ilen oat ai Sovjet-íechniekers hun
van het horizontaal boren, voortzetten'
\il'at er ook van weze, het is interessant er op te wijzen
den
froe àe Sovjetgeleerden en techniekers bezorgd zijn om
werh' Door
ÀÀ."n te teirijden van moeilijk en ongezond
i;ru"s;i"kL.n vàn dit belang aan te snijden, bewijzen ztj

dan het welzijn der
euen-à"o"tu bezorgdheid te hobben
enkeling' (l'cruolgt')
clen
van
§Ànr".n"cl,ap cll do-vriiu'aring

'

'
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De definitive

likwidatie van hetDuitsch Inperialistiseh
streven in de Baltische landen

q1'eroolg ottrt bi:. il,1
tusschen Lettand, Esttanct en Litauen. De Generale Staven
dezer drie landen onderhielden weldra drukke betrel<kingen.
In Maart 1940 gaf dit miiitair BalLsbh Verbond een blad
uit, getiteld: «La Revue de la llaltique», dat in het Engelsch, tr'ran:ch en Duitsch verscheen en te Tallinn werd
werd gedrukt.
Deze feiten tvaren een flagrante paktschend"ing. De Sovjet-Unie greep dan ook dadelijk .in. Op 16 Juni overhandigt
V. l\[olotov, aan den zaakgelastigde van Leiland, Mr.
Kotsink en aan Mr. Rey, zaakgelastigde van Esilaqrl, een
nota rvaarin o.m. werd gezegd dat ingevolge besprekingen
tusschen Molotov en M. Merkiss, looràitter -van àerr
Litauschen ministerraad, is komen vast te staan dat deze
lanclsn hun pakt met de Sovjet-Un-e nict hebben geëerbiedigd, want het verbiedt: << verbonden te sluiten of deel
uit te ma[en van koalities, die tegen een van beide partijen
gericht zijn. (Bepaling fY van het pakt).
De nota betreurt deze vijan'del:jke daden tegenover de
Sovjet-Unie, Jie zich verplicht ziet volgende dringende en

noodzakelijke maatregelen te nemen:
1o de vorming: eener regeering dj.e de uitvoering van het
pakt met de Sovjet-Unie l<an verzekeren;
2" vrijen doorgang v;ror de Sovjet-troepen om de uitvoe-

ring van

lst pakt te verzekeren;

Als gevolg hierop werden door de nieuwe, met de U.S.S.R.
b-.vriende regeeringen van 7 tot 14 Juli 1940 voor de eerste
maal vrije en dernokratische verkiezingen uitgeschreven
t'oor den Landdag (Seima) van Litauen en Le.tland en vooi
de Staatsdoema van Estland. De uitslag dezer verl<lezingen bew-"zen inclerdaad ciat de vroegere fascistische regee-

ringen geenszin5 den volksr,vil vertegenu'oordigden. In de
drie Baltische landen stemden gemiddelcl 95 tt aer kiezers
demokratisch. Den week later, op den heugelijken namid-

dag van 21 Juli 1940, spraken de onderscheidelijke Baltische
regeeringen zich uiL voor aansluiting bij de Sovjet-Unie.
De Duitsche landhaaien, dis tot nu toe enkel hun voorrechten hadclen moeten deeleh me1 eer nieuwe opgekomen
inlandsche rniddenstandsklasse, rv'erd getroffen door de verdeeling van miljoenen Ha. grond'onder de boeÍen. Ten slottè
drorg de Sovjet-Unie Hitler een akkcord op, waardoor deze
laatste verpl^cht ',r'erd de Duitsche minderheden.uit de Baltlsche Staten over te plaatsen naar het nazirijk. Dc vijftlo
kolonne werd aldus tljtlig vernietigd, w'ant de Sovjet-regeering rvist dat den Duitschen inval op til was, daarom wilde
zij de handen vrij hebben om ee:r maximurn-weerstand te
kunnen bieden.
Alfred Rosenberg schreef naar aanlei.l-'ng van deze overplanting in den « Völkischer Beobachter >>: ,trij allen,
Balt€ri zijn vol smart en droefheid, omda,t wij den grond
onzer vaderen en onze huizen. aan arrderen moeten afstaan.
Uit deze wocrden van Rosenberg spreekt duidelijk de verbittering om dezen bedroevenden aftocht, die als ee:r neder-

laag zonder str,ljd was, de eerste politiekè nederlaag' die
Hitler opgelegd lverd, en dan nog: op een domein waartègen
het eeuwenjuk der tsaren en den onafha:rkelijkheidszin der
Baltische naties, machteloos waren gebleken.
Met een slag: werd' hier de ekonomische en kultureelen
invloed van het Germanendom, dat zijn 'stempel op de:l
Baltischen volksaard had weten te ze,Lten, vernietigd.
Doch, uit de woorden van Rosenberg bleeh eveneens dat
de naz s niet hrt inzicht haddel het hekken aan dezen stijl
te laten hangen. en dat zij zouden ,terugkeeren, als « meesters en overwinnaars >;, als de bouwers van het duizendSarig Rijk ».
En zij kwamen terug.
Drie lange jare:r duurde deze nieuwe, ondragelijke bezetting, het ergste rvat een volk, dal pas de zoete vruchten
der vrije onrtwikkeling en onafhankelijkhe.d had gesmaakt,
kon overkomen. De ongehoorde brutaliteit en de wreedhecle-r waaraan de Duitschers zich tijdens deze drie jaren
schuldig maakr-en, hebben den eeuw,enouden haat van de
<<

Baltische volkeren, tegen

al wat Duitsch is,

ongekende

afi-nelingen doen aarlnemen. En n'.et alleen 'te§en al wat
Duitsch is, maar cok tegen al wat van verre of van nabij
met de Duitschers medewerkte. Kenschetsend is dat de
« kollaborateurs >>, de Quistings, enkel afkomst.g waren rrit
die kringe:'r die van 1920 tot 1940 deze Staten regeerden en
die gekend waren .om hun anti-Sovjetisme.

I{et Baltische volk echter heeft een

onmeedoogenden

sabotage- en guerilla-oorlog tegen de Duitschers gevoerd en

aktief bijgedragen tot zijn bevrijding.
In het Rocde Leger zelf waren zelfsta:ldite Baltischeeenheden. Een Letsche divisie kreeg zelfs, wegens haar
moed]g gedrag, den eeretitel van <<-Wacht-divisie». In het

RooJe Leger dienden 12 Letsche generalen'
Estsche eenheden hebben zich vooral onderscheiden bij
de inname van Vjeliki Loeki, terwijl de Litausche eenheden
van zich lieten spreken bij de bruchte g:evechten om Koersk

en Orel (Juli-Auguslus 1943).

500 Letten, 1.000 Esten en 900 Litauers werde:r onder-

sche clen met.

militaire

eereteekens.

Deze Baltischg troepen wareri de eersten om met het
RooJe Leger hun bevrijde steden binnen 'te rukken op het
nog versche spoor van den Duitsch-fascistische;r onderdrulrk:r, rviens Rijk than's vcor immer heeft uitgedaan'
Het bankroet vaí den « Drang nach Osten >>, of in moderne taal omgezet, ïe likwidatie van het Duitsch ,imperialisme
in de Baltlsche landei1, dat in 1940 begonnen werd, vond
hiermede zijn definitieve bekroning, en is het uitgangspunt
van 3en ongekende bloeiper-ode voor deze landen. Dit jaar,
voor de eerste maal in hun geschiedenis, werd 21 Juli cp
plechtig.: €n luisterriike wijze gevierd door de, dank zij de
U.S.S.n.. uit hun kluisters bevrijde Baltlsche volkeren.
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door Vassili Grossinan.

Te verhrijgen in ons lokaal, 1a, Regentlaan, Brussel,

of mits storting van 50,- fr. op postcheckrekening

N'

7359.28 van de B. S. V:, 1a, Regentlaan, Brussel,
ofwel tegen terugbetaling, vermeerderd met 1,- fl'.

voor onkosten.

'

Voorloopig verlrrijgbaar .
IN HET ÀÍDDEBLÀNDSCH
De Groudrset ven de Sovjet-Unlè ... ...
Het Netlona&l lied ven de U. B. S. n. (muzi€k en drletallSe tek§t
Nederl., Fransch en Russisch)
'.. ... ...
Dc Waarbeld oïer ds U. S. S. lt., door E. II. l{eB'lett... ... ..
Arbeld en Vakbonder tn de U. §. S. Il,
Stollngrad' door Vasslll Cros§mÈn
IN HDT I-RAIISCE
to Chute de P&rlE, doo: I. Ehrenbur8 ... ..
Irs Insounris, door Gorbatov
Lontngrsd, dóor Tikhonov
L'Acier ,lit trempé, door N. ostrovski
L'Arnréo Rouge àn tueno ...
L& famlllo et-to martage
L;Arc en Clet, door Wanda lry'asÉlleYÉka , . ..

E fr.
ó ír.
5 Ír'
5 fr.

50

fr'

165

Ír
tr,

90 fr.

24

60 fr.

8 f-.

s Ír

12o

fÍ,

