
Hetsteenkolen-vraagstuk
.

Het kan dan ook niet verwonderen, dat aldaar do toekomst mot ccnigo

bezorgdheid wordt tc gemoot gezien en dat die bezorgdheid niet geheel

zonder grond is
,

is onlangs uitvoerig aangetoond in een werk van st.

Jevons, Goal Quedion, London and Cambridge 1865. Een uittreksel

daarvan verscheen in het Volgt. Journal 1866, CLXXXIII, p. 69,

waaraan wij het volgende ontlccnen.

Wat in de eerste plaats de klimmende vermeerdering van liet steen-

kolen-verbruik in Engeland betreft, zoo leveren de volgende cijfers

daarvoor eenen maatstaf. De eerste daarvan wijzen het getal tonnen

aan, die in do bijgevoegde jaren uit Newcastle en naburige havens wer-

den verscheept:

Steenkolen, die in do diepte dér aarde voor millioenen van jaren

opgelegde voorraad van brandstoffen, zijn in den tegenwoordigen toestand

der maatschappij een zoo noodzakelijk element voor verderen vooruit-

gang, ja voor het behoud van de bestaande beschaving geworden, dat

men veilig beweren mag, dat, indien eenmaal de tijd mogt aanbreken,

waarin de steenkolenmijnen ophouden productief te zijn, dit eenen

onberekenbaren invloed op de geheele menschelijke maatschappij zal

hebben.

Nu zijn er wel is waar in andere werelddeelen, inzonderheid in

Noord-Amerika, daarvan nog zoo groote hoeveelheden voorhanden, dat

eene geheele uitputting eerst in eene zeer verre toekomst kan worden

te gemoet gezien. Anders is het echter in Europa, inzonderheid in

Engeland, het land, dat op dit oogenblik do grootste steenkolen-productie

heeft en welks geheele welvaart voor een groot deel met die productie

staat of valt.
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Alleen voor Londen bedroeg het verbruik:

Eerst sedert 1854 is eene naauwkeurige statistiek van de steenkolcn-

productio over geheel Engeland mogelijk geworden. Deze leert, dat de

productie bedragen heeft in :

Hoewel nu in de toeneming van jaar tot jaar eenige wankelingen

bestaan, zoo kan men toch in het algemeen aannemen, dat deze ge-

middeld omstreeks 3,5 proc. per jaar bedraagt. Met groote waarschijn-

lijkheid mag men nu stellen, dat do toeneming van 3,5 proc. per jaar

minstens dagtcckcnt van den tijd, toen de stoomwerktuigen, de koaks-

hoogovens en do katocn-spinncrijen werden ingevoerd, dus van het jaar

1781. Door berekening vindt men dan voor de voorafgaande jaren:

In het jaar 1609 251.764 tonnen, d. i. meer

11 11 it
1660 537.000

It
110 proc.

11 It tt
1700 650.000

11
27

ii

V tt n
1750 1.193.467

11
84

it

It 11 tt
1800 2.520.057

It
111 ii

11 It it
1863 16.813.146 It 351 ii

In hct jaar 1650 216.000 tonnen, d. i.. mcer

11 If it
1700 428.100

If
98 proc.

If If u
1750 688.700

11
61

ii

If If u
1800 1.099.000

If
60

ii

11 11 ii
1850 3.688.883

11
231

"i

11 11 v
1863 5.119.887

11
272 ii

1854 64.661.401 tonnen.

1855 61.453.079
11

1856 66.645.450
It

1857 65.394.707
11

1858 65.008.649
11

1859 71.979.765
11

1860 80.042.698
11

1861 83.635.214 11

1862 81.638.338
It

1863 86.292.215 11

1864 92.787.873
11

1781 5.139.000 tonnen

1791 7.249.000 U

1801 10.225.000 V
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Zoo dat de geheele productie van 1781 tot 1853 zonde bedragen hebben

In de laatst verloopen 10 jaren zoude derhalve hot kolenvcrbruik

reeds de helft bereikt hebben van het bedrag in de voorafgaande 72

jaren.

Het getal der kolenmijnen en der stcenkolen-arbeiders heeft zich in

gelijke mate vergroot. In de jaren

daarin werkzaam
,

zoodat hun getal dus in 10 jaren met 34,4 proc.

of jaarlijks ongeveer 3 proc. is toegenomen.

Het getal der steenkolenmijnen bedroeg in

Ook hierin greep dus eene vermeerdering van omstreeks 3,1 proc.

per jaar plaats.

Legt men nu deze uitkomsten tot grondslag, dan kan men daaruit

met eenige waarschijnlijkheid besluiten voor de toekomst atleiden. In

het algemeen toch mag men aannemen, dat ook de toekomstige steen
-

kolenproductie van Engeland gelijken tred zal houden mot de zich

steeds ontwikkelende industrie, en dat dus ook voor het vervolg het

stccnkolenverbruik met 3,5 proc. in het jaar zal toenemen. Voor de

eeuw, beginnende met 18C1
,

zoude men dan de volgende hoeveelheden

behoeven:

1811 14.424.000 tonnen

1821 20.346.000
77

1831 28.700.000
77

1841 40.458.000
77

1851 57.107.000
77

1.436.991.000 tonnen.

Yan 1853 tot 1864 726.751.516
V

on to zamen 2.163.742.516
V

1851 waren 183.389 mannen

1801
„

246.613 „

1854 2397

1864 3268.

1801 83,0 railliooncn tonnen

1871 117,9 It It

1881 100,3 It It

1891 234,8 If It

1901 331,0 It It

1911 466,9 It It
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Het eindresultaat dier berekening is: dat voor cone tijdruimte van

110 jarcn ongeveer 100.000 millioenon tonnen benoodigd zijn.

Het komt er nu op aan na te gaan, in hoeverre de in Engeland

voorhanden stecnkolcnbcddingen in staat zijn in deze behoefte te voorzien.

In een artikel van het Journal -of Science van den lieer hull, in

1864 verschonen, neemt deze aan, dut het physisch nog mogelijk zal

zijn, do steenkolen tot op cene diepte van 4000 E. voeten te bewer-

ken
,

daar de werktuiglijke moeijelijkheden, die aan eeno' zoo groote

diepte verbonden zijn, nog wel kunnen worden overwonnen en alleen

de toenemende warmte een dieper indringen ónmogelijk maakt. Waar-

nemingen in de diepe mijn van Monkwccrmouth hebben geleerd, dat

do temperatuur met 1’ Fahr. op do 60 voet, en die in do mijn van

Dukinficld, dat deze met 1’ op 43 voet toeneemt, zoodat mn-r, meent

te mogen besluiten, dat die toeneming gemiddeld ongeveer l
3

op elke

50 voet bedraagt* Derhalve zoude van 50 voet diepte af, waar eeno

gelijkmatige temperatuur van 50° F. heerscht, de toeneming der aard-

warmte op de volgende wijze geschieden :

Hu is er, wol is waar, in Cornwallis eene mijn, waarin nog bij

eene temperatuur van 110’—120’ gewerkt wordt, doch dit houden de

mijnwerkers slechts 20 minuten lang uit en wel geheel naakt, terwijl

zij met water overgoten worden. Men mag derhalve wel vaststellen,

dat eene grootere diepte dan 4000 voet, waar toch reeds ccne tempe-

ratuur van minstens 100’ heerscht, onbereikbaar is.

Yolgeus de schattingen van iiuu. bedragen de nog voorhanden steen-

kolen tot op die diepte do volgende hoeveelheden:

1921 658,6 millioenen tonnen

1931 929,0 11 11

1941 1310,5 11 11

1951 1848,6 11 11

1961 2617,5 11 11

toeneming der temperatuur

diepte temperatuur van den bodem

50 voet O
3

50“

1000
„

14’ 64“

2000
„

lO CO 78'

3000
„

42’ 92"

4000
„

56’ 106°

5000
„

70° 120’



249HUT STEEXKOLEX-VKAAGSITK.

Bleef nu liet jaarlijksch verbruik gelijk aan dat gedurende 1859
,

dan

zoude volgens hull die hoeveelheid voldoende zijn voor 1100 jaren.

Gaat echter de toeneming van het verbruik in gelijke verhouding voort

als sedert 1854 heeftplaats gehad, dan zullen
,

daar 100,000 millioonen

tonnen gevorderd worden voor 110 jaren, reeds voor het einde van

100 jaren allo steenkolenmijnen in Engeland uitgeput zijn.

Hierbij komt nog dat, lang voordat de genoemde diepte van 4000

voet zal bereikt zijn, de kosten der exploitatie zeer zullen zijn toego-

nomen en dientengevolge de prijzen der Engclschc steenkolen, die

thans overal worden heen gevoerd, zoo aanmerkelijk zullen gestegen

zijn, dat Engeland met den uitvoer van steenkolen zal moeten ophou-

den en daarmede een groot deel van zijnen meest winstgevenden handel

verliezen. Yan dat tijdstip af zullen landen, die rijker aan steenkolen

zijn , Engeland verdringen en zijne plaats in den wereldhandel innemen.

Ziedaar hot weinig troostrijke eindbesluit, dat st. jkvons uit zijn on-

derzoek afleidt.

Wij mogen hier echter do opmerking niet achterwege houden
,

dat het

ons zeer onwaarschijnlijk voorkomt, dat eene toeneming van het verbruik

in dezelfde verhouding als in den loop der laatste jaren op den duur voort

zal gaan. Waarschijnlijker is het voorzeker, dat die toeneming allengs ver-

minderenzal en dat het jaarlijksch verbruik een maximumzal bereiken, het-

welk het dan voortaan niet te boven zal gaan. Doch hoe ditzij ,
al moge

hot tijdstip der eindelijke uitputting daardoor eenigc eeuwen verschoven

worden
, eindelijk zal het komen. Zal dan voor Engeland gelden wat eens

mükciiisox van Rusland beweerde, toon hij zeido : „
Rusland heeft geen toe-

komst, want het heeft geen steenkolen?” Wij gelooven noch het een noch

hot ander. Tegen den tijd, dat de steenkolen schaarsch worden, zaldemen-

schelijkc vindingsgeost nieuwe bronnen van warmte en beweging ontdekt

hebben. De beschaving zelve zal nimmer fossil worden.

Harting
.

in het steenkolen- oppervlakte in vier- steenkolen in mil-

veld van kanto mijlen lioonon tonnen

Schotland 1920 25,300
Newcastle 1845 24,000

Lancashire

Staffordshire
} 535

s
7,594

South Wales 1094 26,560
Cumberland 25 90

te zanten 6419 83,544


