
55. Geisers

Op een warme zomerdag lagen Sam en Anne in de tuin te luieren. Opeens

ging de deurbel en mama ging open doen. Daar stond Pieter, een oude vriend

van papa. “Da's een verrassing, kom binnen”, nodigde mama hem uit. “Wil je

iets drinken?” “Een glas water graag.” Na wat gedronken te hebben, gingen

ze naar de tuin. Omdat papa nog niet van zijn werk was thuisgekomen, vroeg

Pieter: “Zal ik jullie iets over mijn vakantie vertellen?” De kinderen waren

wel nieuwsgierig. “Ik ben een week naar IJsland geweest. Weten jullie waar

dat ligt?” Sam dacht ergens in de buurt van het Noordpoolgebied. “Ja, niet

zo ver daar vandaan, tussen Noorwegen en Groenland.”

Pieter pakte zijn tablet en liet wat foto’s zien. Wat opviel was hoe rustig

het eiland is, en hoe weinig mensen er wonen. Je ziet er bijna geen bomen,

want de meeste zijn in de loop van

de eeuwen om hun hout gekapt.

Prachtig zijn de vele bergen met

hun gletsjers. Maar het meest in-

drukwekkend vonden Sam en Anne

de warmwaterbronnen, de ‘geisers’.

Vele toeristen stonden achter hek-

ken dit fenomeen te bewonderen

en te fotograferen. Anne vond het

prachtig, maar vroeg zich af hoe

het kan dat er om de haverklap grote kolommen heet water ‘ontploffen’. Pie-

ter legde uit: “Weet je, het oppervlak van onze aardbol rust op een aantal

platen die van tijd tot tijd wat verschuiven. Dat geeft het kokend water

diep in de aarde de kans om te ontsnappen, en dan krijgen we die ‘geisers’”.

De IJslanders weten goed raad met hun ‘geisers’. Ze gebruiken die voor

warm water en centrale verwarming. Er zijn ook verwarmde buitenbaden.

“Cool!” vond Sam. “Eigenlijk niet!”, kwam het antwoord. “IJsland is een ’hot

spot’ met veel vulkanen, die zo actief zijn dat er een dagelijkse vulkaanvoor-

spelling is! Meestal gaat het om kleine uitbarstingen, maar het kan zo hevig

tekeer gaan dat een totaal nieuw stuk land uit de zee tevoorschijn komt!”.

“Stel je voor, een heel nieuw Waddeneiland!” zei mama. “Dat lijkt mij on-

waarschijnlijk,” vond Pieter. “Wanneer Jezus komt, zullen er nog grotere

veranderingen op aarde komen. Het klinkt ongelooflijk, maar de Bijbel zegt

dat er dan geen hoge bergen en diepe dalen meer zullen zijn”, zei papa die

intussen was thuisgekomen en erbij was komen zitten.
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