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deze bijeenkomst.
Naast vertegenwoordigers van
de bevolking van Rozenburg, de
gemeente Rozenburg en de
DCMR Milieudienst Rijnmond
zijn zestien bedrijven in de
Klankbordgroep Rozenburg
vertegenwoordigd. Dat zijn: Air
Liquide, Air Products, AVR,
Cabot, Cytec, Domo, DSM,
HoekLoos, Huntsman, Invista
Kerr-McGee, Koch, Lucite,
Lyondell, Quest en Vopak.

Dansen op een vulkaan

P

atrick Koster (35) werkt sinds november 1994 bij Huntsman Holland. Hij startte zijn carrière op de Project afdeling. Sinds 1997 werkt Patrick als reliability engineer in de
MDI 2 fabriek. Een reliability engineer houdt zich vooral bezig
met het verhogen van de betrouwbaarheid van de fabriek. In dit
interview vertelt hij iets meer over zijn hobby fotografie, zijn
passie voor vulkanen en hoe deze twee mooi te combineren zijn.

In de zomer van 1996 verbleven
Patrick en zijn vrouw (toen nog
zijn vriendin) Irma op het
Griekse eiland Kos. Het leek
hen wel aardig om mee te gaan
met de ééndaagse excursie per
boot naar het kleine vulkanische

eiland Nysiros. Dit bijna ronde
eiland met een doorsnee van zes
kilometer vormt een deel van de
Dodecanes eilandengroep.
De laatste vulkanische activiteit
speelde zich hier af in 1887.
Patrick liet zich toen nog door de
reisleider alles wijsmaken en
maakte wat foto´s met een
pocketcamera. Toch wel onder
de indruk van de krater met een
diameter van 250 meter kwamen
ze, stinkend naar de zwavel,
terug op Kos.
Fotografie
In 1999 was half Nederland in de
ban van een zonsverduistering. Je
kon in die tijd geen krant opslaan
of er stond wel een afbeelding
van een afwijkend brilletje of een
gek doorkijkglaasje in. Al snel
kwam Patrick er achter dat je
voor een echte verduistering naar
het zuidelijkste puntje van België
moest. “Ik dacht: vier uur heen
en vier uur terug dat is goed te
doen. Snel een vriendje enthousiast gemaakt, wat cameraspullen van mijn schoonvader
geleend en hup de auto in …wij
richting het land van Kuifje”.

De Stromboli is één van de best benaderbare actieve vulkanen ter wereld
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N

og diep onder de indruk van de zonsverduistering schoven de heren in de file stapvoets richting
en bracht Patrick snel zijn fotorolletjes weg.
Een dag later opnieuw richting ontwikkelaar die hem
complimenteerde met zijn foto’s.

In de herfst van 2000 heb ik, samen met Irma, de Pico
del Teide van de vulkaan Teide bezocht. Deze vulkaan
ligt op Tenerife en heeft een top van 3715 meter. Een
kabelbaan brengt je, met gunstig weer, van 2400 meter
hoogte tot bijna aan de top. Het uitzicht is er adembenemend en ik vond het een schitterende plek om Irma
ten huwelijk te vragen. Irma zei spontaan “ja ik wil”.

Huwelijksreis

Foto’s waar Patrick Koster zelf opstaat blijven zeldzaam en kom je
op zijn expositie niet tegen

Nog zonder te kijken gaf dat al een gevoel van “Yes”.
Eenmaal buiten dacht hij: “als dit het resultaat is met
een twintig jaar oude spiegelreflexcamera en een paar
oude lenzen, welke kwaliteit opnamen maak je dan met
een moderne camera?”
Direct kreeg de vader van Irma zijn fotospullen terug en
werd het voor de firma Canon een prima jaar. De excur-

Interview met Pa

sie naar de Nysiros vulkaan zat nog wel in mijn hoofd,
maar ik deed daar verder niets mee totdat we in 2000 op
vakantie gingen naar Lanzarote. Lanzarote, één van de
Canarische eilanden is van top tot teen vulkanisch,
alleen is de vulkanische activiteit op het ogenblik zeer
beperkt. Het landschap ziet er nog steeds uit alsof er een
paar weken geleden nog een uitbarsting is geweest. Er
groeit in dat gebied niets, maar dan ook helemaal niets,
terwijl je meestal hoort dat vergelijkbare gebieden juist
zo vruchtbaar zijn, maar dat is alleen in combinatie met
water en dit gebied is kurk en kurkdroog.
Toen ik eenmaal het resultaat van mijn foto’s bekeek
dacht ik: “Vulkanen zijn toch wel erg interessant en
fotogeniek, waar gaan we nu heen?”

Het plan was een huwelijksreis naar Sicilië en dan gelijk
even de Etna bezoeken. Je hebt dan wel schitterende
foto´s van drie verschillende vulkanen, maar een
vulkaan is pas echt een vulkaan als hij ook werkt. Het
leek mij schitterend om de actieve Etna te bezoeken. We
hadden echter onze huwelijksreis nog niet geboekt of de
Etna kwam tot uitbarsting, voor ons vier weken te vroeg
dus. Toen Irma en ik aankwamen lag de lava al als een
dikke koek over de weg en de echte activiteit bleek
verdwenen. We zagen een souvenirwinkel die bijna
bedolven was onder een dikke laag lava, de stoom kwam
er nog af. Je staat dan wel op een vulkaan waar de gassen
nog uitkomen en wat je ziet is super, maar het is nog
steeds geen werkende vulkaan.
Onze huwelijksreis duurde drie weken dus er was nog
wat tijd voor echte ‘actie’. Op naar Stromboli, een klein
eilandje op ruim vijftig kilometer van de Siciliaanse

Lanzarote is van top tot teen vulkanisch; alleen de vulkanische
activiteit is op het ogenblik beperkt

kust. Hier heb je een van de best benaderbare actieve
vulkanen van de wereld. Ooit woonden er 2700
mensen, maar sinds een grote uitbarsting rond 1900
wonen er hier nu minder dan vierhonderd. Zij leven
voornamelijk van het toerisme. Zeker in het
vakantieseizoen komen er per dag tientallen mensen
even een kijkje nemen aan de voet van de vulkaan en
vertrekken weer per boot richting Sicilië of een van de
andere Eolische eilanden. Een deel daarvan echter
beslist iets langer te blijven, een nóg kleinere groep
maakt een klim naar boven en een enkeling doet dat met
een lading cameraspullen op zijn nek.
Bij aankomst op Stromboli begon het te regenen, wat
voor ons betekende dat we niet naar boven konden vanwege gebrek aan zicht. Rondvliegende lavabommen zie
je dan niet aankomen…De tweede dag was het gelukkig
helder, dus wij met een gids naar boven. Na een pittige
klim van bijna drie uur werden wij beloond met lavafonteinen van 50 tot 100 meter hoogte. Ik had mij thuis
goed voorbereid hoe je dat soort foto’s het beste kunt
maken. Je weet gewoon niet wat je ziet … werkelijk
schitterend. Ik heb in de korte tijd op de top twee rolletjes volgeschoten.
Thuis gekomen zei ik tegen Irma: “dit smaakt naar meer.
Mocht ik ooit de kans krijgen om een werkende Etna te
zien dan ga ik daar naar toe”. Toen ik dat zei dacht ik
“hoeveel mensen zullen dat niet zeggen en hoeveel
zullen dat echt ondernemen?”

Etna 2002
Ondertussen had ik me verder verdiept in vulkanisme
en vulkanologie en de interesse in werkende vulkanen
werd alleen maar groter. In oktober 2002 begon de Etna
opnieuw te rommelen. De Etna is de laatste tien jaar van
een rustige vulkaan uitgegroeid tot een flink actieve. Net als
in 2001 begon de activiteit niet op de top maar meer op de
flanken. Lava zoekt de kortste weg en dat gaat bij de Etna
richting de flank. Welke kant de lava uitgaat is afhankelijk
van waar de eerste zwellingen en scheuren ontstaan. Ik liep
al dagen rond met de vraag “zal ik er heen gaan?” Op een
gegeven moment dacht ik “niet zeuren, gewoon gaan.”
Ik ben toen fanatiek op internet gaan grasduinen en heb
de vraag gesteld: “wie heeft er ervaring met de Etna en
zijn er mensen die er binnenkort naar toe gaan?” Als
toerist hoef je er niet aan te denken om te gaan, want
tijdens een eruptie sluit de Italiaanse carabinieri de Etna
volledig af. Na drie dagen intensief surfen op het Web
kon ik eind oktober met een ploeg ervaren amateur-
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een vulkaan

et Patrick Koster
vulkanologen mee. Een deel van de expeditie ging met
een bus volgeladen met tenten en andere persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM´s) en de andere helft waaronder ik- ging met het vliegtuig en een huurauto.
Ik had thuis al wat beelden op tv en internet gezien,
maar op weg naar de tenten op 1800 meter hoogte
kwam je alleen maar ingestorte en beschadigde huizen
tegen. Vulkanische uitbarstingen gaan vaak gepaard met
aardbevingen. Je zag hoofdzakelijk militairen en andere
hulpverleners die druk in de weer waren met het
opzetten van noodhospitalen.
Terwijl op de flanken van de Etna de groep elkaar voor
het eerst ontmoette, hebben we daar op een picknickplaats een soort basiskamp ingericht. Helaas zonder
stromend water of enige vorm van sanitair. Ik wist uit ervaring dat er op de flanken van de Etna een prima
camping lag, maar ik had mij geen moment gerealiseerd
dat die inmiddels helemaal onder de lava bedolven was.
We hadden een mooi uitzicht op de aspluim, maar
dezelfde avond draaide de wind. Even dacht ik dat het
begon te regenen, maar dat bleek vulkanische as.
Vervolgens liep je continu met een paraplu om de as uit
je haar en soep te houden…
We hebben ruim drie dagen lang as over ons heen
gekregen. Elke ochtend waren we een half uur bezig om
een drie centimeter dikke laag as van onze gehuurde
auto af te halen. En dat was niet al te best voor de groene
lak eronder. De tekst ‘Etna 2002’ bleek na grondig
schoonmaken zelfs in de witte grondlak te staan...
We hebben één tocht te voet gemaakt en daartoe de auto
op de hoogst mogelijke plek geparkeerd. Gewapend met
de beste beschermingsmiddelen, touwen, extra lampen,
helmen en gasmaskers (en ik natuurlijk met mijn
fotospullen), hebben we er met negen man ruim drie
uur over gedaan.
We hebben tot het donker gewacht, want overdag zie je
niets anders dan grote aswolken. Als het donker wordt

De Etna is de laatste 10 jaar van een rustige vulkaan uitgegroeid tot een flink actieve

zie je langzaam de aspluim oranje verkleuren; een bijna
angstaanjagend gezicht. De volgende dag hebben we
met z´n drieën nog een tweede poging gewaagd om
vanaf een ander punt de fontein te bekijken, maar op
bijna 3000 meter begon het ook nog eens te sneeuwen
en te hagelen en bleek het onverantwoord om door te
gaan.

Foto expositie

Deze zomer is Patrick samen met Irma op vakantie in
Toscane geweest. Even geen vulkanen maar wel schitterende foto´s gemaakt van andere onderwerpen.
Patrick’s vulkanische wensen zijn echter nog lang niet
uitgedoofd.

Foto’s
van Patrick Koster
De foto’s zijn te bezichtigen
vanaf maandag 27 oktober 2003
Van maandag tot vrijdag van
11.30 uur – 17.30 uur
in het bedrijfsrestaurant
van Huntsman.
De toegang is gratis.

Onweer boven de Landtong Rozenburg
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