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Zijn vulkanen echt 
totaal onvoorspelbaar?

�� Allicht is nog steeds de uitbarsting 
van de Vesuvius, op 24 augustus in 
het jaar 79 na Christus, de vreselijkste 
ooit. Dat er bij die natuurramp dui-
zenden inwoners van de stad Pompeï 
onder hete aswolk werden bedolven, 
kwam omdat ze de uitbarsting abso-
luut niet hadden zien aankomen. Nu, 
twintig eeuwen verder, zou je hopen 
dat dergelijke rampen te voorspel-
len – en dus te vermijden – zijn. “Dat 
is niet het geval”, zegt professor Ma-
nuel Sintubin. “Aardse processen 
als vulkaanuitbarstingen en aardbe-
vingen vallen nooit te voorspellen. 
Je kunt nooit exact bepalen waar en 
wanneer een uitbarsting gaat plaats-
vinden. Vandaar ook dat de voorbije 
dagen de alarmcode aan de Bárðar-
bunga voortdurend veranderde van 
oranje naar rood. Dat geeft de indruk 
dat men niet weet waar men aan toe 
is. Maar er zijn enorm veel vragen die 
gesteld worden en waarop we geen 
antwoord hebben. Het enige wat we 
kunnen doen, is de vulkaan van dag 
tot dag en van uur tot  uur in het oog 
houden en maatregelen nemen. ”

�� Hoe hou je een vulkaan best in het oog?
Door rond die vulkaan heel veel seis-
mometers te plaatsen. De voorbije 
weken is er rond de centrale krater 
van de Bárðarbunga voortdurend 
aardbevingsactiviteit geweest. Dat 
is een aanwijzing dat er mogelijk 
een vulkaanuitbarsting op komst is. 
Magma veroorzaakt breuken in het 
omliggende gesteente waardoor er 
een energie vrijkomt. Die energie 
veroorzaakt op haar beurt aardbe-
vingen. Het gros van de aardbevin-
gen vindt plaats op meer dan vijf ki-
lometer diepte en alleen in het gebied 
zelf voel je de aarde wat trillen. Om 
die heel fijne aardbevingen allemaal 
op te vangen, dienen die seismome-
ters. Ze vormen als het ware een ste-
thoscoop: je legt je oor letterlijk te 
luisteren om vast te stellen hoe mag-
ma aan het bewegen is in de ‘pijplei-
dingen’ die onder de vulkaan zitten. 
Uit het patroon van de trillingen kan 
je veel informatie halen over wat er 
onder de vulkaan aan de gang is. 

�� Kunnen we hoe dan ook iets doen om 
een vulkaanuitbarsting te vermijden?
Nee, we kunnen er niets aan doen. 
Dit zijn aardse processen die men 
niet kan tegengaan. Het enige wat 
men ooit gedaan heeft - op de flan-
ken van de Etna - is dijken bouwen en 
kanalen graven om een lavastroom 
af te leiden die recht naar een dorp 
ging. Als je in vulkanische gebieden 
woont, is het enige wat je kunt doen 
de vulkaan heel goed in het oog hou-
den, de mensen goed sensibiliseren 

en evacuatieplannen maken. 

�� Hoe groot is het risico dat onze Euro-
pese vulkanen – de Vesuvius of Etna – nog 
eens uitbarsten?
Op die vraag is niet gemakkelijk een 
antwoord te geven.  De Etna is een zo-
genaamde zachte reus die niet zo ex-
plosief is en meestal alleen lavastro-
men uitbraakt. Daar zullen niet snel 
slachtoffers vallen. Maar de Vesuvius 
is een explosieve vulkaan, te verge-
lijken met een champagnefles waar 
plots de kurk van afknalt. De laatste 
uitbarsting vond plaats in 1944. Je 
moet ermee rekening houden dat 
een explosie elk moment kan plaats-
vinden, met gloedwolken die hun la-
ding gloeiende as in de omgeving la-
ten vallen, zoals in 79 met Pompeï. 
Het grote verschil met toen is dat de 
stad Napels vandaag zo gegroeid is 
dat ze bijna volledig rond de vulkaan 
ligt. Als het heel onverwacht zou ge-
beuren, moet je vrijwel de ganse stad 
gaan evacueren. Het is te hopen dat 
het dan geen big one is zoals in 79.

�� Tot slot: trekt u als strenge professor 
punten af als de studenten de naam van 
de IJslandse vulkanen verkeerd spellen 
of uitspreken? 
(lacht) Neen, ik kan ze zelf niet eens 
correct uitspreken. Mijn IJslandse 
collega’s posten nu snel YouTube-
filmpjes waarin ze ons de correcte 
uitspraak proberen bij te brengen. 
Maar het blijven tongbrekers. 

STIJN JANSSEN 

Zeker weten?

“Ja.  Het enige wat je kunt doen, is evacuatieplannen maken.” 
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Op een kaart 
van de IJs-
landse univer-
siteit is de 
stroom van de 
lava aangege-
ven. FOTO GVA 

Lava van de  
Bárðarbunga. 
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De uitbarsting van de Vesuvius in 1944. 
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De correcte uitspraak 
van de vulkaan 
Bárðarbunga laten we 
over aan de hilarische 

educatieve YouTubefilmpjes 
van de IJslandse geologen. 
Maar voor een ontleding 
van het – op zijn zachtst 
gezegd – wispelturige 
karakter van vulkanen 
gingen we te rade bij Manuel 
Sintubin, hoogleraar aan de 
KULeuven, gespecialiseerd 
in geodynamica of 
vulkaanuitbarstingen en 
aardbevingen. 

Het antwoord op een wetenschappelijke vraag 
die u zich deze week zou kunnen stellen.
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●●Wij zien de uit-
wendige verschillen. 
Maar binnenin (op 
celniveau) is er een 
enorm aantal proces-
sen dat op dezelfde 
manier verloopt. Er 
is zelfs een flink aan-
tal processen dat voor 
planten en dieren (en 
schimmels en bacte-
riën) op dezelfde ma-
nier verloopt (en dus 
in het DNA steeds op 
dezelfde manier geco-
deerd is).

●●Het is niet juist te 
stellen dat een ro-
botmaaier ‘willekeu-
rig’ maait. De maaier 
‘leert’ vooraf de afme-
tingen van het gazon 
of weet door middel 
van paadjes of draad-
markering waar de 
randen zijn. Vervol-
gens bepaalt hij zelf 
een strategie om het 
gazon te maaien. 
Hij kan namelijk be-
trekkelijk eenvoudig 
zijn plaats op het ga-
zon bepalen. Het gras 
wordt dus weliswaar 
niet in strakke banen, 
maar wel gelijkmatig 
gemaaid.

●●Het is niet onmo-
gelijk, maar ontzet-
tend onwaarschijnlijk. 
Er kan namelijk wel 
een eind komen aan 
de zwaartekracht die 
de aarde veroorzaakt, 
maar dan moet er aan 
de aarde zelf ook een 
einde komen.
De speciale relativi-
teitstheorie van Ein-
stein uit 1905 stelt 
dat E = MC kwadraat 
(energie = massa x de 
lichtsnelheid, verme-
nigvuldigd met zich-
zelf). Zwaartekracht is 
afhankelijk van massa. 
Dus als de gehele aar-
de (massa) zou wor-
den omgezet in ener-
gie, krijgen we te ma-
ken met een natuur-
ramp:  alle levende 
wezens op aarde zou-
den meteen verdam-
pen tot gas. De ener-
gie die daarbij zou 
ontstaan, komt over-
een met de ener-
gie die de zon in vele 
miljoenen jaren uit-
straalt.  

Hoe kan dit?

Een muis en een 
fruitvlieg hebben 
bijna zelfde DNA

Hoe maait een 
robotmaaier  
het hele gazon?

Kan de zwaartekracht 
op aarde door een 
natuurramp wegvallen?


