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mka - kalende r

Zaterdag 11 december 1993: jubileumviering30-jaar MK A

Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van uw vereniging wordt op 11 december 1993 zoal s
beloofd een spetterend jubileumvuurwerk afgestoken :

'Vulkanisme en Mineralogie '

Dit spektakel gaat door in de Aula Major, U .I .A ., Universiteitsplein, Wilrijk-Antwerpen vanaf 10 uu r
Op het programma staan :

* voordrachten met dia's en film :
"Mountains of Fire "
een spektaculaire film met adembenemende beelden opgenomen door het bekende Frans e
vulkanologenechtpaar Maurice en Kathia Krafft, die recent zelf bij een vulkaanuitbarsting om
het leven kwamen .
"Vulkanisme en Mineralogie van de Macaronesische Archipel "
L. Van Goethem : een boeiende tocht langs de vulkanen en hun mineralen op de Mid-
Atlantische eilanden .
"Mineralen in de Vulkanische Gesteenten van de Eilel "
E . Van der Meersche : een speciaal voor deze gelegenheid samengestelde diareeks door d é
welbekende microfotograaf .

* tentoonstelling
o.a. Belgische mineralen, calciet, fluorescentie, filatelie en mineralen, edelstenen .
antikwarische boeken over vulkanisme, 'uit de verzameling van wijlen A . Van hee '

* slotrecepti e

De viering vangt aan om 10 uur . Na de eerste voordracht wordt de tentoonstelling geopend e n
wordt een aperitief aangeboden . Een volledige warme maaltijd wacht u op in het UI .A-restaurant
(voorinschrijving én betaling noodzakelijk vóór 3 december 1993 ±) . Na de laatste voor-
dracht kunt u de tentoonstelling nog verder uitpluizen tijdens de slotreceptie .

Deelname :
Inkom leden :

	

grati s
Inkom niet-leden : 100 BEF (6 NLG)
Lunch (allen) :

	

350 BEF (20 NLG) (voorinschrijving

	

verplicht vóór 3/12/93 )
(leden

	

individuele leden en 'geregistreerde' gezinsleden )

Titelpagina
Een vulkaanuitbarsting

	

van de Etna (Sicilië, Italië). Foto H. Dillen, augustus 1968 .
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:1et:i,rrg door storting op rekening 880- 1909401-03

	

ot vanuit Nederland op d e
Nederlandse postgirorekening

	

51 91 10 (in NLG) telkens ten name van MKA vzw ,
Mariale( 43, B-2900 Schoten, met vermelding van aantal leden/niet-ledenlunches .

Zorg dat ti er bij bent en reserveer uw plaats door voorinschrijving (zi e
bijlage)

én
mobiliseer ook al uw mineralogische vrienden voor deze unieke dag 1

Wegens de jubileumviering én de eindejaarsfeestert zijn er voor
december geen vergaderingen of andere akttviteiten gepland .

HEEFT U UW KONTR1BUTIE 1994 REEDS BETAALD ? NEE ?

DOE HET DAN VANDAAG NOG, DAN VERGEET U HET NIET l

DE BETALINGSMODALITEITEN VINDT U IN

GEONIEUWS VAN NOVEMBE R

'KRISTAL'

Dit artikel van R . Hykart uit het jaarboek van de Munchner Mineralientage werd i n
het Nederlands vertaald (26 pp .) en is te koop bij de heer G . Claeys, N_ Bracqstraat
10, 13-9030 Gent--Mariakerke_ Tel . 09/227 32 10 .

In bijlage bij deze Geonieuws ontvangt u uw toegangskaart voor de jubileumviering op 1 1
december 1993 Boven uw naam staat het aantal personen vermeld waarvoor u toegan g
heeft .
Voor individuele lidmaatschappen is dit normaal 1, tenzij u voor meerdere personen heef t
ingeschreven . Voor gezinslidmaatschappen stemt dit aantal overeen met het aantal 'gere-
gistreerde gezinsleden '

Verder is het aantal personen aangeduid waarvoor u een lunch besteld heeft . Als u na
10 november betaald heeft, zal dit aantal nog op '0' staan . Daar hoeft u zich geen zorge n
over te maken, wel als u nog geen lunch besteld heeft, want dan kan dit nog maar to t
uiterlijk 3 decembe r
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30 jaar mineralogische kring antwerpe n

De vroege geschiedenis van de Mineralogische Kring Antwerpen werd reeds uitvoerig beschreve n
naar aanleiding van het 20- en 25-jarig bestaan van de vereniging (Geonieuws 8(5) 1983 en 13(5 )
1988 - geinteresseerden kunnen deze nummers nog bestellen bij de sekretaris) .

De 'Mineralogische Kring van Antwerpen' werd opgericht in 1963 en telde toen al meteen 2 8
leden . De archieven omtrent de eerste werkingsjaren zijn vrij schaars maar geven wel biijk va n
een groot entoesiasme .

De eerste grote aktiviteit waarmee de vereniging in de kijker kwam was de organisatie van ee n
mineralententoonstelling in 1972 . Door het sukses aangemoedigd kwam er reeds in 1974 ee n
tweede tentoonstelling . Telkens had dit een verdubbeling van het ledenaantal tot gevolg .

Uit deze periode dateren ook de eerste publikaties in de vorm van een jaarboek 'Geode' . Vanaf
1975 verschijnt tevens het tijdschrift 'Geonieuws' Aanvankelijk is dit veeleer een clubblad, maa r
in de loop der jaren is het uitgegroeid tot een echt mineralentijdschritt (en nu óók in kleur 1) .

Ook 'Mingirant', de jaarlijkse mineralen- en fossielenbeurs, zou bijdragen tot de verdere groei va n
de vereniging . Dé attracties werden o .a . de uitstalling van een echte maansteen (1978), de vijve r
van de afwezige Franse goudzoekers (1980) en echt Belgisch goud in 1982 .

De vereniging wordt in 1977 tot een vzw omgevormd en de 'van' verdwijnt dan uit de benaming .

Uitstappen werden reeds in het eerste werkingsjaar georganiseerd . Tot de meest legendarisch e
behoren alleszins de eerste uitstappen naar Beez, Stolzenbourg, . . en de eerste meerdaagse
uitstap naar Arolsen . Later volgen Eifel, Zwarte Woud, Parijs, London, . . .

In de laatste jaren hebben zich een aantal aktieve werkgroepen gevormd die specifieke thema' s
dieper uitspitten :

edelsteenkunde
fluorescenti e
technische realisatie s
Belgische minerale n
informatica

Ook de jeugd werd bij M .K .A . nooit vergeten . In 1974 werd reeds een jeugdafdeling opgericht ,
die in 1988 werd vernieuwd . Naast discussievoormiddagen omtrent inleidende onderwerpen .
warden ook aangepaste uitstappen georganiseerd .

Het ledenaantal schommelt sinds 1985 rond 325 . Na de invoering van het gezinslidmaatscha p
in 1988 komen daar nog ruim 100 extra gezinsleden bij .
Ondertussen mag de vereniging er zich ook over verheugen dat maar liefst drie recent ontdekt e
mineralen naar leden/ex-leden van de vereniging werden genoemd : lourenswalsiet (1987) ,
vantasseliet (1987) en vochteniet (1989) .
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grote aktiviteiten van M .K.A . behoren nu

- de maandelijkse vergadering in zaal 'Opsinloorke' . waar ook onze bibliotheek gevestigd i s
- de werkgroepe n
- de jeugdwerkin g
- de uitstappe n
- de uitgave van het mineralentijdschrift 'Geonieuws '
- de inrichting van de jaarlijkse mineralen- en fossielenbeurs 'Minerant '
- samenaankope n
- vindplaatsenkartotheek
- identifikatiedienst

mka-nieuws

Directoryof micromounters

De 16e editie van the "International Directory of micromounters is onlangs verschenen .
Dit is een adressenlijst van verzamelaars die geïnteresseerd zijn in micromounts . Naast naam ,
adres, telefoon- en faxnummers zijn ook gegevens opgenomen omtrent specifiek e
interessepunten, verzameltema's e .d . De publikatie wordt uitgegeven onder de auspiciën van de
Baltimore Mlneral Society, Inc .

U kan een exemplaar van deze directory bestellen door 8 USD (luchtpost) of 6 USD (sul-fac e
mail) te betalen aan

De heer Roy i . Grim ,
9155-A Hitching Post Lane
LAUREL, MD 20723 . 1531
USA

Dit kleine bedrag kan U misschien nog (met een heel licht risiko) het best gewoon onder de vor m
van bankbiljetten per post opsturen . Zorg er dan wel voor dat er in de omslag papier rond d e
bankbiljetten zit zodat ze niet opvallen . Vergeet niet Uw naam en adres te vermelden !

Ruilbeurs in Harelbek e

De vereniging Lithos richt op zondag 5 december 1993 een ruilbeurs in van mineralen e n
fossielen in het Ontmoetingscentrum . Gaverstraat 8 te Harelbeke van 10 tot 16 h . De toegan g
is gratis .
info de heer E . Claeys, A. Rodenbachlaan 19 8530 Harelbeke Tel . 056/710734 .
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Verslag van de algemene vergadering gehouden op 12 februari 1993

1 . Jaaroverzicht over 1992

1 .1 Inleidin g

Een vrij rustig jaar bij de MKA die even op den dool was door de feiten waarmee het bestuur gekonfronteer d
werd op het einde van 1991 . Het gevolg was dat er op verschillende plaatsen vergaderd werd .
Vanaf juni was het dan mogelijk te vergaderen in de refter van "OP SINJOORKE" ofte de Vlaamse Jeugdherber g
van Antwerpen . Tot op heden is echter spijtig genoeg de bibliotheek niet beschikbaar . Iets dat wij hopen in 1993
te verhelpen . Verdere positieve geluiden waren de oprichting van een werkgroep 'technische realisaties' en he t
blijvend succes van Minerant .

1 .2 Leden

Het aantal leden is ook dit jaar weer praktisch konstant gebleven, niettegenstaande de bovenvermeld e
moeilijkheden .

1 .3 Personali a

1 .3 .1 Overlijden s

Georges Vanacker . F. Phillipaert . Bertha Van Velthoven, Edgard Dillen, Louis de Bruyn en Jules Van Mengsel .
Langs deze weg betuigen het bestuur en de leden van de MKA en van de Werkgroepen van de MKA nogmaal s
hun medeleven aan de families van deze mineralenverzamelaars .

1 .3 .2 Geboorte n

Op 23 augustus werd de familie Mario en Martine Pauwels vergroot met de geboorte van Vincent, waarvoor wi j
hen nogmaals gelukwensen .

1 .4 Vergaderingen

1 4 .1 Ledenvergaderinge n

Er werden 9 ledenvergaderingen gehouden, telkens met lezingen voorafgegaan van een ruiluurtje .

1 .4 .2 Statutaire algemene vergaderin g

Deze vond plaats op 14/2/92 Het verslag kan U vinden in Geonieuws 17 (5) 112 . 1992 .

1 .4 .3 Lezingen

Naast de statutaire vergadering werden nog 8 vergaderingen gehouden met lezingen . Het aantal aanwezige n
varieert van 70 tot 13 0
De uitvoerig behandelde onderwerpen ware n
Januari

	

Op verkenning in het Zwarte-Woud (J . Jensen )

Clara Special (G Cornelis )

Maart

	

Andalousre (J . Maertens )

April

	

Mineralen uit het Zillertal . Oostenrijk (H + P . Bender )

Juni

	

Mineralenkwis (L Van Goethem )
September

	

Een eigen vondst uit de Mine de I'Etarle Shaba in 1959 (P Van hee )

De Luray en Skyline caverns en het Shenandoah National Park . Virginia USA (P Van hee )
Oktober

	

De Makaronesische Archipel de Azoren (L Van Goethem )

November

	

Continentendrift (F Van de Walle )
December

	

Kwartsen (L Hemmes en C . van AS )
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1 .4 .4 Mineralen van de maan d

Tien mineralen werden in Geonieuws uitvoerig beschreven, die eveneens als mineraal van de maand werde n
aangeboden . Van volgende mineralen waren er exemplaren :

Hydrozinkiet (Stalberg . Duitsland} .
Pharmacosideriet (Rudolfstein, Fichtelgebergte, Duitsland) .
Goethiet/psilomelaan (Sierra de Almagrera, Spanje) .
Delvauxiet (Beet . Namur, Beigie) .
Parsonsiet/torberniet (Mangualde, Portugal) .
Pectoliet (Jeffrey Mine, Asbestos . Quebec . Canada )
Kirschsteiniet (Mazarron, Murcia, Spanje) .
Antimoon (Nuevo Tepache . Chihuahua, Mexiko) -
Orthoklaas (Loket, Karlovy Vary . Tsjechi) .

De MKA dankt hierbij de aanbieders van mineralen van de maand . Onze speciale dank gaat naar William De

Bruycker voor zijn schenkingen .

1 .4 .5 Raad van Bestuu r

De raad van bestuur vergaderde twee maal formeel en meerdere malen informeel . o .a . tijdens een uitstap in de

Elfel .

1 .4 .6 Werkgroepen

1 .4 - 6 .1 Edel steen kunde

De werkgroep telt een 20-tal leden, die praktisch voltallig op de vergaderingen aanwezig zijn op d e

bijeenkomsten in het lokaal van de ZOC elke tweede zaterdag van de maand . De werkgroep gaat nu zijn 8e jaa r

in (dus over 2 jaar valt er wat te vieren . . .) .
Het is gebleken dat deze werkgroep een vaste waarde binnen de activiteiten van de MKA vertegenwoordigt .

Paul Tambuyser verzorgde in het voorbije seizoen de volgende onderwerpen : de gemmologie van toermalijn .

het gebruik van de JEMETER voor het bepalen van de brekingsindex via een reflectiemeting . theorie en praktij k

van een spectroscoop en 2 practicum-vergaderingen .

	

Hierbij konden we telkens rekenen op apparatuu r
meegebracht door Cor VAN LEYEN en Georges EDWARDS en op edelstenen van Fenne TASSIGNON .
Verder hebben enkele leden hun medewerking verleend met o .a . een lezing over parels (Georges Edwards) . he t

determinersn van amber (Jean Relecom)- het gezelschap ingewijd in de geheimen van de chemische formules

(René Hofkens) en niet te vergeten 'de praatvergadering van Jo Linneban k
Fred Balck draagt zorg voor de determinatie-apparatuur van onze werkgroep (het boodschappenwagentje van

zijn echtgenote doet dienst als vervoermiddel) .
Regelmatig overigens brengt René Tanner wel één af ander ingenieus zelfbouwapparaat mee dat al dan nie t

functioneert . We tonen ons enthoesiasme af . . . troosten hem
Verder werd de vorig jaar gekregen microscoop door de echtgenoot van Patsi Mertens omgebouwd to t

edelsteenmicroscoop

	

Een aanwinst voor ons patrimonium .
De financiën worden beheerd door onze penningmeesteres : Anne Van Wassenhoven -
Op Minerant was de werkgroep edelsteenkunde met een determinatie- en informatiestand vertegenwoordig d

1 .4 .6 .2 Jongerenwerkin g

De jeugdverantwoordelijken organiseerden 3 vergaderingen Ervaringen van allerlei mineralogische aard werde n
hierbij uitgewissel d

1 .4 .6 .3 Belgische Minerale n

Deze werkgroep vergaderde enkele malen informeel ten huize van een viertal leden met de nodige s}1ils e n

dran k

1 .4 .6 .4 Informatik a

Wegens het niet beschikbaar zijn van de bibliotheek werd ei in 1992 geen praktische gegevensverzarnelin g

uitgevoerd .

	

Daarom werden de 90` • van de opgenomen

	

boeken omgezet naar een nieuw

boeken-beheer . komputer-programma .

	

Drt door de MKA aangekochte

	

programma biedt uitgebreid e
mogelijkheden tot het genereren van allerlei lijsten en eoekacti e
De bibliotheekgegevens van de BVP werden eveneens beschikbaar gesteld aan de MKA om op de MK A

komputer te zette n
Drie tijdschriften . Geonieuws moet beperkte trefwoordenlijst) Mineralienwelt en Die LIK ,}ounal of Mines &

228
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Minerals (geen trefwoordenlijst) zijn eveneens in hetzelfde bestand ingebracht .
Er wordt hulp gevraagd om een trefwoordenlijst op te stellen .

1 .4 .6 .5 Fluorescenti e

Vergaderde 1 maal ten huize van M . Pauwels met als thema Gips . Tevens werden er de resultaten van het KBI N
uitstappen besproken . Er werden nog 4 werkvergaderingen gehouden om een paneel samen te stellen voo r
Minerant . Een 5-tal vergaderingen gehouden in het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voo r
Natuurwetenschappen) hadden tot doel het catalogeren van de specimen eigendom van het instituut naar hu n
fluorescentie . Dit schijnt naar men zegt een vijf- of tienjarenplan te zijn gezien de omvang van deze verzameling .
vooral omdat alles gedaan wordt door een 5-tal leden .

1 .5 Ekskursies

Er werden een 5-tal uitstappen door de MKA georganiseerd . a l dan niet gekoppeld met een bezoek aan een
museum en een meerdaagse uitstap naar het Zwarte Woud .
Verder werden er nog een drietal prospectietochten uitgevoerd naar een achttal(!!) steengroeven in uitbating .
oude steengroeven en musea. teneinde uitstappen voor de toekomst voor te bereiden .
Een extra vergadering werd er gehouden om gevonden specimens te identificeren .

1 .6 Minerant

De zestiende Minerant, op 9 en 10 mei . zorgde ervoor dat de Handelsbeurs volzet was met ongeveer 330
lopende meter tafel verhuurd aan ongeveer 100 standhouders, verdeeld over 11 nationaliteiten . Belgie .
Duitsland, Nederland : Frankrijk, Luxemburg, Polen . Tsjechoslovakije . Roemenie . GOS .Groot-Brittanië en Itali ë
zorgden voor het internationale karakter .
En onze financien werden er ruim 180000 BEF gezonder va n
De ietwat lagere winst was o .a . te wijten aan de aankoop van een extra grote steenbreker en de extr a
inspanningen gedaan om de MKA standen tijdens de beurs wat meer in de kijker te zetten .
De bar werd zoals altijd door menig verzamelaar en standhouder b ezocht . a l dan niet om op verhaal te komen .
Wij mogen met trots zeggen dat er geen enkele andere beurs is die de bar zo weet te 'runnen' . een hele ploe g
vrijwilligers, te veel om iedereen op te noemen .
Enkele niet-leden komen er zelfs ieder jaar op af om juist daar te mogen helpen, ja zelfs om af te wasse n
Aan allen dank voor de prima medewerking .

1 .7 Tentoonstellinge n

De didactische tentoonstelling georganiseerd tijdens Minerant had als onderwerpen : Fluorescentie . Zel f
gevonden mineralen tijdens exkursies . Tekenen van kristalstructuren met de computer . en edelstenen e n
edelsteen identificaties .

De MKA was met een stand vertegenwoordigd op een algemene hobbybeurs in Westma!le tijdens he t
paasweek-end en op de ruilbeurs in Aalst in apri l

1 .8 Geonieuws

Een gelijk aantal pagina's als in 1991 nl . 216 voor een oplage van 450 exemplaren .
Er waren 29 artikels en artikeltjes van 12 auteurs .
Onze dank aan alle leden en niet-leden of noemen we het Geonieuws cooperatief voor het verzorgen van dez e
dienst .

1 .9 . Technische realisatie s

Vermits 1992 het geboortejaar van de werkgroep is . zijn de eerste stappen van deze boreling nog wankel Ech t
grote vertellingen voor bij het kampvuur zijn er redelijkerwijs dus niet . Het fanatieke ronselen van Axel heeft d e
nodige vruchten afgeworpen de werkgroep telt niet minder dan 19 medewerkers waarvan drie zich opgave n
als kernleden .

Wat betreft de samenstelling werden Axel's stoutste dromen jen dat is t'een en t'anderj overtroffen . Het zou
betekenen dat met de aanwezige kennis zowat alles kan worden gemaakt . van een marsepeinen varkentje to t
een kernonderzeeër omgaand langs een eetbare paell a
Een van de realisaties van de groep was de speciale tentoonstellingskast die op Minerant stond . Verder heef t
de groep al gewerkt aan wat de toekomstige bibliotheek gaat worden nieuwe sloten, een laagje vernis . e n
herstelling van deuren en kasten . Vele leden hebben dat nog niet gezien maar toch deden ze het .
Verder zit er in hun portefeuille een tiental projecten op stapel voor de komende jaren die zullen later beken d
worden gemaak t
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1 .10 Dienstverleningen

1 .10 .1 Bibliothee k

Dit jaar heeft de bibliotheek wegens de gekende moeilijkheden niet gefunctionneerd . Dit betekent niet dat d e

MKA geen boeken heeft gekocht, het zal dan vermoedelijk ook een stormloop worden als de bibliotheek teru g

zal opgestart worden . Wij hopen dit gedurende 1993 te kunnen verwezenlijken .
Informatie over de aan de gang zijnde informatisatie van de bibliotheek werd reeds hierboven vermeld .

1 .10 .2 Apparatendiens t

De apparatendienst draait volop . nl . een verdubbeling van het aantal uitleningen, de speciale zomerakties zij n

daar niet vreemd aan .
Het blijkt dat de toestellen werden bediend zoals het hoort, het is vroeger al eens anders geweest .

1 .10 .3 Vindplaatsenkartotheek, dokumentatiedienst

1 .10 .4 Identifikatiediens t

De determinatiedienst zat in 1992 nog met een achterstand die in 1991 al was ontstaan tengevolge va n

technische problemen .
Aangezien deze activiteiten 'voor-en-na' moeten gebeuren, en omdat 'voor-en-na' al aardig overboekt is . denk t

de verantwoordelijke er ernstig over om de determinatiedienst over te dragen aan een nog aan te duide n

vrijwilliger .
De determinatie van edelstenen daarentegen kan wel verdergaan, omdat de benodigde apparatuur in eige n

beheer is .

! Steeds welkom na telefonische afspraak i Olrnenlaati 8
! Wij zijti aanwezig op B-3050

	

OUD-HEVERLE E
mirieraleribeurzeri Tel . & fax . (B) 016/40 65 3 9

(tot juni . (B) 016/23 65 39)

mineralen voor beginnende en gevorderde verzamelaars
geologische artikelen - dekoratie - juwelen

1NTERKR1STA 1

MINERALEN-TOEBEHORE N

Een uitgebreid assortiment geologische artikelen vindt u
ili onze katalogus "Kram, Geo Zubehi r", o . a
♦ hamers, beisels steenbewerkingsrnacliirre s
+ Jousjdoosjes en aangepaste opberg-systemen ,
!

	

standaards acrylaal sukkels, draaitafels ,
♦ kompas. Geigertellers detektoren . ultrasoonbaderr .
!

	

coupes . rrljkroskoperi . verrekijkers . UV-iarnpen ,
!

	

boeken, video's, didaktiscti materiaal e**tz .

Bezoek orlte show-room ui vraag onze gratis kataluqus aar s
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1 .10 .5 Samenaankoop

De dienst werd secuur verzekerd door Mario . hopelijk blijft dat zo, anders zou het wel eens kunnen zijn da t
zoonlief de Jousidoosjes als stapelbare Legoblokjes zal gebruiken _

1 .10 .6 Adressenbestand Mineran t

Het adressenbestand (uitnodigingen voor Minerant) werd weer geactualiseerd . Dit leerde ons dat minstens 80 0
van de aangeschreven personen Minerant weer hebben bezocht . Er werden een 500-tal nieuwe adresse n
ingevoerd. Het bestand omvat ongeveer 3000 adressen .

1 .11 Externe relaties

1 .11 .1 Andere verenigingen

De MKA blijft goede relaties aanhouden met andere gelijksoortige verenigingen en heeft ook deelgenomen aan
de besprekingen om tot een gezamenlijke deontologische kode te komen, die inmiddels geratificeerd werd doo r
een 20-tal verenigingen .
De goede relaties hebben er weerom toe geleid dat leden van de MKA lezingen mochten houden bij ander e
verenigingen . Even een overzich t

21/2/92

	

F . Bollaerts bij B .G .K over de Dróme .
20/2/92

	

W . Israel bij C .M .P .B . over Blaton .
4 ;'9%92

	

A . Vercammen en P Van hee bij V M .P . over alleen gaan kappen .
6!11/92

	

L . Van Goethem bij V .M .P . over Belgische Calciet .
12111 92

	

A Emmerman bij Nautilus over Fluorescentie .
4/12 1 92

	

R .Loyens bij V M P over Fluorescentie (weliswaar gestoord door de brave Sint) .

1 .11 2 Kulturele rade n

De MKA is nog steeds aangesloten bij de kulturele raad van de Provincie Antwerpen . waarvan de MKA een
subsidie van ongeveer 40 .000 .- BEF mocht ontvangen . waarvoor onze dan k
De MKA blijft eveneens nog steeds aangesloten bij het 'Kontaktkomitee van de Kringen voor Natuurstudie e n

Natuurbehoud waarvan wij gretig gebruik maken van het lokaal . Ommeganckstraat 26, A ntwerpen. nu reed s

twee zaterdagen per maand en twee zondagen per jaar voor de vergaderingen van de RVB . .

1 13 .3 Andere

We mogen de Stad Antwerpen niet vergeten . De MKA dankt hierbij de Stad Antwerpen voor de medewerkin g
die zij telkens ontvangt . onder andere ter gelegenheid van Minerant .

De MKA dankt ook het personeel en de directie van de Vlaamse Jeugdherbergcentrale die bereid waren on s
op te vangen niettegenstaande we een vrij omvangrijke bibliot h eek zouden meebrengen .

1 .11 Beslui t

1992 was voor de MKA een moeilijk jaar wat werd goedgmaakt door de uitstekende resultate n
van Minerant
Verder hebben de leden van de MKA alles positief opgenome n
Het bestuur zal ook nu weer trachten er voor te zorgen dat 1993 nog beter wordt .

2. Ledenbijdrage

Het bestuur heeft beslist de ledenbijdragen voor 1994 niet te verhogen . In 1995 zal wellicht een klein e
verhoging nodig zijn .

3. Financieel verslag over 199 0

()p voorstel van de kommissarrssen de heren Troch en Smedts . werden de rekeningen over 1992 na zorgvuldig e
kontrole goedgekeurd Ook het door de Raad van Bestuur voorgestelde budget voor 1993 werd goedgekeurd .
De cijfers zijn weergegeven in de tabe l
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4. Wijziging van de statute n

Het bestuur stelt volgende wijzigingen van de statuten voo r
Art . 22 wordt : "De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit ten minste vijf en maximaa l
zeven bestuurders bestaat . .. ." (i .p .v . vier en maximaal vAf bestuurders )
Art . 23 wordt : 'Om de twee jaar zijn de voorzitter, ondervoorzitter en twee extra leden uittredend e n
herkiesbaar . De uittredende extra leden worden door het lot aangeduid ." (i .p .v . een extra lid )
Art . 24 wordt : "De bestuurders kiezen in hun midden een voorzitter . ondervoorzitter en sekretaris . "
en schrappen : "Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter kan zonder onderbreking slechts waargenome n
worden voor maximum vier opeenvolgende jaren . Herkiezing is slechts mogelijk na een onderbreking van
minimum twee jaar ."
L. Van Goethem geeft toelichting bij de redenen waarom deze statuutswijzigingen worden voorgestel d
- minimum vijf bestuurders wordt o .a . vereist door de provincie waarvan MICA subsidies ontvangt .
- vijf bestuurders is te krap om voldoende doorstroming en kontinuiteit te garanderen .
- vijf bestuurders is ook, samen met artikel 24, te krap voor verdeling van de bestuursfunkties .
Uit de vergadering wordt kritiek geuit op de laattijdige aankondiging van deze statuutswijziging .
De statuutswijziging wordt goedgekeurd met 19 stemmen tegen . 26 voor en 1 onthouding . De wijzigingen zulle n
in het Belgisch staatsblad gepubliceerd worden .

5. Bestuursverkiezingen

G. Rogiest en J . Jensen zijn niet uittredend . H . Bender, P . Van hee en A . Vercammen zij n
uittredend .
De kandidaten voor de vijf vakante plaatsen : H . Bender, P . Van hee, A . Vercammen, F . Balck ,
G. Cornelis warden unaniem verkozen .

P . Van hee

	

H .Bender

	

A . Van hee-Schoenmaeker s
Voorzitter

	

Secretaris

	

Penningmeesteres

200 m 2 permanente expositie ':

mineralen - juwelen - vlinder s
kit - loepes - geigerteller s

JOUS1-doosjes - steuntje s
fluorescentie - hamer s
Euromex mikroskopen

boeken enz .

10-12 h en 14-19 h
zondag 15-18 h

dinsdag gesloten

's zomers dagelijk s
10-12 h en 15-20 h

U vindt ons oo k
op mineralenbeurze n
Mits voorlegging va n

Uw MKA-lidkaart krijg t
U (in de winkel) 10 °IQ kor -

ting op juwelen en mineralen

2 3 2
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Overzicht budgettering 1992-199 3

BUDGET 1992 BOEKHOUDING BUDGET 199 3

1992

rubriek IN UIT IN

	

` UIT IN UI T

1 Minerant 190000 180503 21000 0

2 Werkgroepen 28000 2800 0

3 Aankoop toestellen 80000 2100 80000

4 Sekretariaat 15000 9151 15000

5 Verzekeringen 14000 12762 1400 0

6 Huren 40000 21230 4000 0

7 MKA-vergaderingen 5000 32799 p m .

8 Geonieuws 225000 217776 225000

10 Uitstappen 10000 10476 1000 0

11 Belast . ; subsidies 40000 38979 4000 0

12 Alg . onkosten p .m . 995 p . m

13 Gez, aankopen Pim 4108 p .m .

14 Lidgelden 215000 204240 215000

15 Representatiekosten p .m 1 1650 p rt i

20 Biblioteek

	

(alg,) 15000 9583 15000

21 Biblioteek

	

(tijdschr .) 30000 33070 30000

22 Biblioteek

	

(boeken) 40000 13285 4000 0

30 Gez . aank .

	

doosjes p .m 5121 Pi m .

TOTALEN 450000 497000 430943 376885 465000 49700 0

Saldo boekhouding 1992 54058
Saldo per 31 12 91 591359
Intresten en koerskorrekties 1570 1

Saldo per 31 12 92 661118

Met ekskuses vanwege de redaktie voor het laattijdig verschijnen van dit verslag . -
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vulkanisme

h . bende r

Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen behoren naast wervelstormen en grote overstromingen to t
de meest gevreesde natuurfenomenen waartegen de "krachten" van de mens in het niets verzin -
ken. Gelukkig hebben we van deze gebeurtenissen in onze streken niet te veel last .

Nochtans hoeven we niet ver te reizen om restanten van vulkanische aktiviteit te kunnen
waarnemen : de steengroeven van Quenast en Lessines in België waar kwartsdioriet word t
gewonnen uit oude vulkaankraterpijpen, of iets verder het Eifel gebied . Dat het vroeger ook in
onze streken vulkanisch minder rustig was blijkt o .a . uit het groot aantal vulkanen in de Eifel :
meer dan 150 vulkaanuitbarstingsgebieden in de Hoog-Eifel, 240 in de West-Eifel en 80 in d e
Oost-Eifel (omgeving Laachersee) ! De vulkanen in de West-Eifel waren nog aktief tot 10000 jaa r
geleden .

Vulkanisme is de aktiviteit in de aardkorst waarbij gesmolten gesteente (= magma), andere
vloeistoffen en hete gassen vrijkomen door gaten of scheuren in de aardkorst . Dit effekt doe t
zich voor op de zwakste plekken van de korst . Dit zijn momenteel vooral de randen van d e
schollen waaruit de aardkorst bestaat . Niet toevallig zijn dit ook de gebieden waar de meest e
aardbevingen voorkomen .

In het verleden (op geologische schaal !) zijn vulkanen op veel meer plaatsen op aarde aktie f
geweest dan momenteel het geval is . De streken met de meeste recent aktieve vulkanen zijn :

de volledige kustlijn van de Grote Oceaan : de oostkust van Noord- en Zuidamerik a
(Rocky Mountains . Andes) en de westkust van de Aziatische schol (Japan, Filipijnen )
de Middellandse Zee - Noord Afrika - Himalaya - Indonesië gordel : met o .a . Vesuvius e n
Etna. en de breuklijn doorheen Afrik a
de Caraibische gorde l
de Mid-Antlantische Rug (IJsland, Macaronesische Archipel, Van Goethem 1983, 1989 .
1988, 1991, 1993 )
het midden van de Grote Oceaan (Hawaii )
het zuiden van de Indische Oceaa n

De meeste eilanden in de oceanen zijn toppen van onderzeese vulkanen .

Fig . 1
Doorsnede van ee n
vulkaan (bv Etna .
Sicilië . Italië) . Naa r
Whitten en Brooks ,
1n8 8
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De uitvloeiing van magma hoeft niet noodzakelijk aanleiding te geven tot de vorming van ee n
vulkaan . Een vulkaankegel ontstaat door de opstapeling van het zwaardere materiaal da t
uitgestoten wordt bij een eruptie en dat in de nabije omgeving neervalt . Lichte deeltjes (stof e n
asse) en gassen kunnen tot in de hogere atmosfeerlagen vliegen en zich over zeer grot e
afstanden, zelfs over de volledige aardbol verspreiden .

Een vulkaan bevat een onderaardse magmakamer . Zolang de druk in de kamer groot genoe g
is zal het magma uitvloeien . Als de druk afneemt zal het magma stollen in de vulkaanpijp . Latere
toename van de druk in de magmakamer zal tot nieuwe erupties aanleiding geven Dit ka n
gebeuren door uitvloeiing langs scheuren in de vulkaankegel of in het meest spektakulaire geva l
door het wegblazen van de prop in de vulkaanpijp . Explosies van vulkanen zijn altijd te wijte n
aan de opbouw van een te hoge gasdruk in de kraterpijp . Als explosies en lavauitvloeiing elkaa r
opvolgen zal de vulkaankegel bestaan uit opeenvolgende lagen van pyroclastische e n
uitvloeiingsgesteenten .

Naast de oorspronkelijke krater ontwikkelen zich vaak nevenkraters op de flank van de berg .
Deze nieuwe kraters kunnen de aktiviteit van de hoofdkrater na verloop van tijd doen stilvallen .
Een voorbeeld van dit effekt is de Etna .
Voortekens voor nieuwe erupties zijn lichte aardbevingen, gasontsnapping uit de oude krater ,
smelten van de sneeuw op oude vulkaantoppen .

Door erosie zal de vulkaankegel afgebroken worden . Bij niet meer aktieve vulkanen zal dan vaa k
de kraterpijp het langst weerstand bieden aangezien hij uit het hardste gesteente bestaat en za l
dan alleen in het landschap achterblijven .

Vulkanische gesteente n

Magmatisch gesteente (of stollingsgesteente) wordt gevormd door stolling van het magma . Het
kan ingedeeld warden in uitvloeiings- en dieptegesteenten . Verder kunnen bij een
vulkaanuitbarsting ook pyroclastische gesteenten ontstaan .

* De uit vloeiingsgesteenten worden gevormd door de afkoeling van de uitgevloeid e
lava. Wegens de relatief snelle afkoeling, vormen zich in deze gesteenten enkel klein e
kristallen .

Fig . 2
De belangrijkst e

vulkanische
gebieden

Naar Read e n
Watson, 1987
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De dieptegesteenten worden gevormd door de stolling van vloeibaar magma binnen
in de aardkorst . Tengevolge van de tragere afkoeling van de dieptegesteenten kunnen
zich grotere (mm tot cm's) kristallen vormen . De aardkorst bestaat voornamelijk ui t
dieptegesteenten met als meest voorkomende types de zure gesteenten graniet e n
granodioriet . Door erosie van de bovenliggende lagen kunnen de dieptegesteenten aan
het oppervlak komen .

* De gesteenten die zich vormen uit het materiaal dat bij een explosieve vulkaanuitbarstin g
in de atmosfeer wordt geslingerd warden pyroclastische gesteenten genoemd . Het
weggeslingerd materiaal bestaat uit vaste steenbrokken of vloeibare magma die stolt in
de lucht en dan als gesteente neervalt . Ontstaan in de atmosfeer uit vloeibare magma :

Pelée haar : haarvormig glas dat door snelle afkoeling gevormd wordt i n
vulkanische fonteine n
vulkanische bommen : vloeibare lavamassa's die roterend door de lucht worde n
geslingerd en daardoor een typische interne struktuur en afgeronde vorm krijgen .
De afmetingen gaan van druppels tot verschillende kubieke meters .
puimsteen : ontstaat uit zure magma . Door de lage dichtheid kan het drijven o p
water .

Fig . 3
De centrale krater (K) van de Teide-
vulkaan . Tenerife, gezien van d e
bodem van de enorm uitgestrekt e
caldera (C) . Foto H. Dillen, 1992 .
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slakken : ontstaan uit basische magma . Ze hebben altijd een hogere dichthei d
dan de puimstee n

Weggeslingerd vast materiaal kan afkomstig zijn van lava die vroeger in de vulkaanpijp gestol d
is of van het oorspronkelijke gesteente van de streek waar de vulkaan voorkomt Dit materiaa l
vormt

tufsteen : lagen van fijnkorrelige (tot 2 cm) aaneengekitte ass e
ignimbrieten : ontstaan uit zeer hete asdeeltjes die onmiddellijk aaneengesmolten zij n
palagonitische tufsteen : glasachtig materiaal dat ontstaat bij erupties onder wate r

Ai naargelang van de grootte van de uitgestoten deeltjes spreekt men van stof (< 1/16 rem) ,
asse (tot 2 mm), lapilli (tot 64 mm) en bommen of blokke n

Eigenschappen van het magma

Volgens de samenstelling wordt het magma basisch of zuur genoemd . De zure magma bevat
veel natrium (Na) en kalium (K) en is arm aan ijzer (Fe), magnesium (Mg) en calcium (Ca) .

De temperatuur, de samenstelling en de hoeveelheid opgelost gas beïnvloeden samen d e
viscositeit van het magma. De zure magma is het minst vloeibaar (hoge viscositeit), terwijl d e
basische magma het meest vloeibaar is (lage viscositeit) . De basische magma kan bij opper-
vlakte uitvloeiingen temperaturen van 1000 tot 1 100 cC hebben, terwijl de zure magma's altij d
koeler zijn (tot 800'C) Opgeloste gassen verminderen de viscositeit van het magma . Naarmate
het magma het aardoppervlak nadert, verlaagt de druk waardoor opgeloste vluchtige kompo-
nenten gasbellen vormen (dit is hetzelfde effekt ais bij het openen van een fles spuitwater : zodra
u de stop losdraait, verlaagt de druk en vormen zich koolzuurgasbellen die in het wate r
opstijgen) . Het ontsnappen van dit gas heeft een sterke toename van de viscositeit van het
magma tot gevolg waardoor het gas minder gemakkelijk kan ontsnappen en gevangen wordt i n
het magma . Hierdoor zal zich een hoge gasdruk ontwikkelen .

Fig . 4
Doorsnede van ee n

vulkaan van het
Hawalaanwe type . He t

magma word t
opgestuurd vanof een
diepte van soms meer

clan 60 k m
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Soorten vulkaanuitbarstingen

De samenstelling van het magma heeft een direkte invloed op de aard van de vulkanisch e

erupties . Men onderscheidt zes soorten . De eerste vijf vertonen een toenemende viscositeit va n

het magma en daarmee gepaard gaand een toename van de hevigheid van de uitbarstinge n

* het Hawaiitype : Dit type van uitbarstingen wordt gekenmerkt door zeer vloeibare e n

gasarme lava . Hierdoor zijn er geen explosies, wel kan het aanwezige gas lavafonteinen i n

de lucht schieten_ De krater is zeer groot en open . Karakteristiek voor deze vulkanen zij n

de zeer lange lavastromen (tot 50 km) en het feit dat er geen duidelijke kegel is . De
opeenvolgende uitvloeiingen geven aanleiding tot een reliëf opgebouwd uit opeengestapeld e

schillen . Een typisch voorbeeld is de Kilauea op Hawaii .

* het Strombolitype : wordt gekenmerkt door kontinue kleine explosieve erupties . De lava

bevat meer gas en is minder vloeibaar . De Stromboli (Italië) vertoont verschillende klein e

uitbarstingen per dag .

* het Vulcanotype : de lava is nog minder vloeibaar Hierdoor stolt het magma in d e

kraterpijp . Als de druk later terug opgelopen is door gasophoping, volgt een explosie e n
komt het magma terug naar buiten, waarna de kraterpijp terug verstopt geraakt en d e

geschiedenis zich herhaalt . Stof en asse worden in paddestoelvormige wolken uitgestoten .

Dit type is genaamd naar de Vulcano-vulkaan (nabij de Stromboli) .

het Vesusiustype : Nog minder vloeibare magma die de kraterpijp snel verstopt . Doorda t
de prop in de pijp dikker is dan bij de vorige types, is een grotere gasophoping nodi g

vooraleer een nieuwe explosie zich voordoet . De uitbarstingen gebeuren daardoor slecht s

met langere tussenperiodes . Voorbeeld is uiteraard de Vesuvius . Dergelijke vulkanen vorme n

veel pyrociastische gesteenten .

het Peléetype : Dit soort uitbarstingen is typisch voor vulkanen met zeer zure magma di e
het minst vloeibaar is De uitbarstingen gaan gepaard met de uitstoot van gas en magma-

druppels . De prop in de kraterpijp is zeer stevig en wordt door de opgehoopte gassen naa r

boven gestuwd. Dit geeft aanleiding tot puin- en aslawines langs de vulkaanflanken . Een
typisch voorbeeld is de uitbarsting van de Mont Pelée in 1902 en ook de Puy-de Dóm e

* het Solt aratype In de periode tussen de krachtige uitbarstingen of bij uitstervende vulkane n

komen gas- en stoomuitstotingen voor . Al naargelang de aard van gasbronnen onderscheid t

men :
fumarolen :

	

hete dampen en gasse n
solfataren

	

hete zwaveldampen
geisers :

	

stoom
mofetten

	

hete koolzuurdampe n

Door ontsnappend gas kunnen in de holten van vulkanische gesteenten secundaire minerale n

vormen . Typisch zijn dit mineralen uit de zeolietenreeks Ook hematiet kan op deze wijz e

ontstaan .

Soorten vulkanen

De vulkanen warden ingedeeld in "scheurtype" en "centrale krater vulkanen" al naargelang d e
lavauitvloeiingen gebeuren via scheuren of vanuit een centrale krate r
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* Vulkanen van het "scheurtype "

In dit geval zal na de eruptie de scheur door gestolde magma afgesloten worden . Latere
uitbarstingen zullen op verschillende zwakke punten langs deze afgesloten scheur plaatsvinde n
zodat zich verschillende kleine kegels of nieuwe scheuren ontwikkelen . Dergelijke vorm van
vulkanisme is typisch voor de zeer vloeibare basische magma . Deze lava kan uitvloeien over zee r
grote gebieden waardoor zich basaltplateaus vormen . Typische voorbeelden hiervan zijn d e
Deccan Traps in Indië (500 000 vierkante kilometer), en basaltplateaus in Groenland, IJsland e n
de Foroyareilanden (Van Goethem 1988) .

* Centrale krater vulkane n

Bij vulkanen van dit type zal de lava steeds via de centrale krater ontsnappen zodat zich ee n
kegelvormige min of meer ronde berg vormt Dergelijke vulkanen liggen vaak met verschillende
op een rij .

de 'effusieve' vormen : komen voor bij zeer vloeibare magma die over de vulkaanwand naa r
beneden vloeit zodat zich vulkaankegels met een zeer brede basis vormen . De flanken
hebben een helling van een 10-tal graden . De Hawaii-eilanden zijn een voorbeeld van
dergelijke vulkanen . Hun basis reikt tot 4000 m diep op de oceaanbodem terwijl de top circ a
300 m boven de zeespiegel uitsteekt . Zij zijn haast volledig uit basalt opgebouwd .
de explosieve vulkaanvorm : door ophoping van gas doen zich explosieve uitbarstingen voor .
De afzetting van het weggeslingerde as op de vulkaanhelling geeft steile flanken met ee n
helling van 30 tot 40°
de collapsvorm : inzakking van de vulkaankegel kan gebeuren doordat het uitvloeiend magm a
holten achterlaat . Hierdoor ontstaan reuzekraters, de zogenaamde caldeira's . Deze kunne n
ook ontstaan door grote explosies waarbij de vulkaantop wordt weggeslingerd . Explosies zij n
ook mogelijk door indringen van grote hoeveelheden oppervlaktewater in de hete lava . De
met (regen)water gevulde caldeira's vormen vaak grote meren zoals de Laachersee en de vel e
maren in de Eifel . In de caldeira van de Kilauea-vulkaan op Hawaii kan in de centrale pu t
vloeibaar magma gezien warden . In 1924 daalde het niveau van deze vloeibare lava
tengevolge van een onderzeese eruptie plots met ruim 1000 m . Dit had een grote instortin g
van het gestolde gesteente rond de krater tot gevolg .

Mineralen in de stollingsgesteente n

De stollingsgesteenten bestaan gemiddeld voor 99% uit slechts 8 verschillende elementen : 0 ,
Si, Al, Fe . Ca Na . K en Mg. Andere elementen (o.a Ti, P, H) komen slechts voor als spo-
renelementen . Deze verdeling stemt overeen met het gemiddelde voorkomen van de elemente n
in de aardkorst . De mineralen die ontstaan in de stollingsgesteenten worden bepaald door d e
samenstelling van het magma en de afkoelingssnelheid .
De voornaamste mineralen in de stollingsgesteenten zijn allemaal silicate n

kwarts
veldspaten (orthoklaas, microklien, sanidien alkaliveldspaten, plagioklaasveldspaten )
veldspaatachige (nephelien . leuciet, sodaliet, cancrinie t
olivij n
pyroxenen (augiet, diopsiet, hyperstheen, aegirien )
amfibolen (hoornblende, riebeckiet )
mica (biotiet, muscoviet )
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De belangrijkste begeleidende mineralen zijn :

magnetiet, ilmeniet, pyriet, pyrrhotien, apatiet, korund, titaniet, zirkoon, fluoriet, chromiet ,
toermalijn, zeoliete n

De stollingsgesteenten worden ingedeeld volgens het gehalte SiO 2 (kwarts) dat ze bevatten :

zure gesteenten

	

meer dan 64 gew% SiO 2
intermediaire gesteenten

	

53 tot 64 gew% SiO2
basische gesteenten

	

45 tot 53 gew% Si02
ultrabasische gesteenten

	

minder dan 45 gew% SiO2

Ook de aard van de veldspaten in het gesteente hangt samen met deze indeling :

orthoklaas, albiet en oligoklaas komen veelvuldig voor in zure gesteente n
andesien is typisch voor de intermedaire gesteente n
labradoriet, bytowniet en anorthiet komen vooral in de basische gesteenten voo r
ultrabasische gesteenten bevatten veelal geen veldspaten .

Ferromagnesium-mineralen (o .a. olivijn, pyroxeen, hoornblende) treft men vooral aan i n
ultrabasische en basische gesteenten . Veelal zijn dit donkere mineralen . Anderzijds zijn de zur e
gesteenten grotendeels opgebouwd uit licht gekleurde mineralen : veldspaten en kwarts . Deze
bevatten ook meer biotiet dan de basische gesteenten .

Mineralen kunnen op verschillende wijzen gevormd worden :

bij het stollen van het magma uit de vloeibare of gasfaze
door de opwarming en uitwisseling van chemische elementen in de kontaktzone tussen d e
lava en het nevengesteente of in brokken van dit gesteente (- xenolieten) die in de lav a
opgenomen zij n
subvulkanisch : kristallisatie in de magmakamer, waarna de mineralen bij erupties naar he t
oppervlak komen .

Belangrijke vulkaanuitbarstingen

Het grootste gevaar bij een vulkaanuitbarsting komt veelal van de hete asregens en gassen .
Hevige regenval kan aanleiding geven tot modderstromen ("lahar"s) die de lager gelegen valeie n
kunnen bedreigen . Lavastromen doden zelden mensen. maar kunnen wel grote materiële schade
aanrichten . In de nabije omgeving van de 550 als aktief bekend staande vulkanen leven ruim 50 0
miljoen mensen .

Tot de grootste en spektakulairste vulkaanuitbarstingen uit de geschiedenis behoren :

* Mount Mazama In 4600 voor Chr kwam 42 kubieke kilometer as en puin vrij bij deze
uitbarsting .

* Vesuvius In 79 na Chr werden bij de uitbarsting van de Vesuvius de steden Pompei, Stabiae
en Herculaneum onder een metersdikke as en lavalaag bedolven (d'Hanens 1979 & 1980 )
Circa 3 kubieke kilometer as en puin werd uitgestoten . Deze uitbarsting kwamen toen als een
totale verrassing : de vulkaan was toen sinds mensenheugenis niet meer aktief gewees t
Herculaneum werd door een modderstroom overspoeld, terwijl Pompei door de asregens wer d
bedolven . In de periode tot 1631 deden zich nog 10 uitbarstingen voor Na 1631 volgde n
meer frekwente kleinere explosies . De laatste grote uitbarstingen dateren van 1872 . 1906 en
1944 .
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* Tambora : In 1815 werd bij de uitbarsting van deze vulkaan ruim 80 kubieke kilomete r
pyroclastisch materiaal weggeblazen .

* De Krakatau tussen Sumatra en Java onderging in 1883 een reeks van erupties van he t
vulcano- en vesusiustype . Bij de finale uitbarsting van het Pelée-type op 27 augustus wer d
circa 18 kubieke kilometer magmatisch gesteente tot 70 km hoog in de atmosfeer geschoten .
De luidste knallen konden tot in Australië (4500 km ver !) gehoord worden . Het stof werd i n
de atmosfeer van de hele aarde verspreid en zorgde voor spektakulaire zonsop-
gangen/ondergangen gedurende een lange periode . De uitbarsting zorgde voor geweldig e
vloedgolven op de naburige eilanden waarbij 36000 mensen omkwamen (Francis 1984) .

* Mont-Pelée op Martinique : De prop in de vulkaanpijp werd in 1902 over een periode van 1 6
maanden meer dan 300 m omhoog gestuwd . De stad St Pierre werd op 4 minuten tijd met
een 40 cm dikke aslaag bedekt . De hete gassen doodden de 30000 inwoners . Slechts 2
mensen overleefden de ramp één van hen was stevig opgesloten in de plaatselijke
gevangenis .

* Mount Katmai de uitbarsting in 1912 zorgde voor een uitstoot van 12 km 3 materiaal .

* de Paricutin-vulkaan in Mexico : Deze vulkaan ontstond plots op 20 februari 1943, bereikte n a
1 week reeds een hoogte van 200 m en was in 1946 reeds uitgegroeid tot een fikse berg va n
500 m hoogte !

* Vestmannaeyjar, IJsland - In januari 1973 scheurde de grond hier plots open en lava stroomd e
naar buiten. Het eiland werd bijna volledig met lava overdekt . Andere belangrijke vulkanen
in IJsland : Hekla, Katla, GrimsvQtn en Askja (Van Goethem •1983) .

* Mount St Helens : Bij de explosie op 18 mei 1980 stortte de noordwand van de vulkaan i n
(Findley 1981) . Alle bomen in een straal van 25 km werden door de pyroclastische uitstoo t
neergewaaid . Eén kubieke kilometer as en puimsteen werd uitgestoten Bij vroeger e
uitbarstingen in 1900 voor en in 1500 na Chr bedroeg de uitstoot resp . 4 en 1 kubiek e
kilometer

* Kilauea, Hawaii : Sinds 2 januari 1983 stroomt hier ononderbroken lava uit de ondergron d
De lava breidde zich reeds over 100 k m 2 uit en het eiland werd 120 ha groter (Dvorak 1992) .

* Nevado del Ruiz, Calombië Bij de uitbarsting op 13 november 1985 ontstond een enorm e
modderstroom die 23000 mensen doodde in het stadje Armero op 50 km van de vulkaan. De
veertig meter dikke modderstroom kwam langs een riviercanyon naar beneden met ee n
snelheid van 160 km per uur en spreidde zich dan uit over 40 km2. De vulkaan had daarvoo r
4 eeuwen geslapen (McDowell 1985) .

* Etna op Sicilië : Deze vulkaan behoort met een ouderdom van 600 000 jaar tot de vijf oudst e
op aarde. In de loop der tijd hebben zich ruim 270 nevenkraters gevormd over een total e
oppervlakte van 1200 km 2 . De vulkaankegel is 3350 m hoog . Een recente uitbarsting
gebeurde op 24 september 1986 (NN, 1987) .

* linzen, Japan : Bij een plotse lava-uitstroming werden op 3 juni 1991 41 mensen gedood .
Onder hen ook het bekende Franse vulkanologenechtpaar Maurice en Katia Krafft die hie r
filmopnamen aan het maken waren We vertonen één van hun films op 11 december .

* Pinatubo, Filipijnen : Bij de uitbarsting op 15 juni 1991 werden gaswolken (vooral S0 2 ) tot 3 5
km hoog in de atmosfeer geblazen. Na 21 dagen was dit gas over de volledige aardatmosfee r
verdeeld Acht kubieke kilometer as werd weggeslingerd .
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