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Minikerncentrales
Kerncentrales amper
groter dan een gezinsau-
to die duizenden huis-

houdens van energie kunnen
voorzien – het lijkt misschien
science fiction, maar volgens
Amerikaanse wetenschappers
wordt het binnen vijf jaar wer-
kelijkheid. De Hyperion Power
Module bevat geen materiaal
waarmee kernwapens kunnen
worden gemaakt en wordt in de
fabriek verzegeld en in beton
verpakt. Voor alle zekerheid
zullen de minicentrales boven-
dien onder de grond worden ge-
plaatst. De energie wordt opge-
wekt door het splijten van
uraanhydride in waterstof,
waarna de warmte die daarbij
ontstaat boven de grond wordt
gebruikt voor het aandrijven
van stoomturbines. De brand-
stof moet eens in de zeven tot
tien jaar worden vervangen. De
reactoren hoeven niet te wor-
den gekoeld en kunnen niet
smelten, zegt de fabrikant,
Hyperion Nuclear Power Gene-
ration Company in New Mexi-
co, de licentiehouder van de in
het National Laboratory in Los
Alamos ontwikkelde technolo-
gie. De centrales gaan rond de
20 miljoen dollar per stuk
kosten, zo’n 250 dollar per huis-
houden per maand.

Zonnecyclus 24
Aan de eigenaardige
rust tussen twee zonne-
cycli in kwam begin no-

vember een eind door de ver-
schijning van de eerste vier
zonnevlekken van de nieuwe
elfjarige periode van zonne-
activiteit. Sinds de vorige cyclus
eind vorig jaar afliep, was het
akelig stil geweest op de zon.
Astronomen hebben kunnen
vaststellen dat het inderdaad
om de eerste vlekken van de
nieuwe cyclus gaat, en niet om
het laatste staartje van de vori-
ge, doordat de vlekken zich aan
het begin van een cyclus op ho-
ge breedtegraden voordoen en
dan steeds verder naar de eve-
naar van de zon opschuiven.
Dit is de 24ste cyclus sinds 1755,
toen met het bijhouden van de
zonneactiviteit werd begonnen.  

Klimaat in de gevarenzone
Als het CO2-gehalte in
de atmosfeer niet aan-
zienlijk wordt terugge-

bracht, stevenen we af op een
klimatologische ramp. Dat con-
cluderen Amerikaanse, Britse
en Franse wetenschappers in
een artikel in Open Atmospheric
Science Journal. Eerder werd er-
van uitgegaan dat de gevaren-
grens lag bij een CO2-gehalte
van 450 ppm (deeltjes per mil-
joen), maar volgens de onder-
zoekers zou dat hooguit 350
ppm moeten zijn, terwijl het
huidige CO2-niveau 385 ppm is.
Ze baseren zich daarbij op ver-
beterde gegevens over de ge-

schiedenis van het klimaat en
op nieuwe waarnemingen, met
name in de poolgebieden.

Vulkaanuitbarsting
De Reventador bij de
Ecuadoraanse hoofd-
stad Quito spuugde as-

wolken uit en gloeiende lava,
die over de flanken van de 3562
meter hoge vulkaan naar bene-
den stroomde. De uitbarsting
werd voorafgegaan door een
explosie in de berg. Als de acti-
viteit toeneemt, lopen twee na-
bijgelegen oliepijpleidingen en
een belangrijke snelweg ge-
vaar. Zo’n 450 omwonenden
hebben uit voorzorg een goed
heenkomen gezocht.

Aardbevingen
Bij een flinke aardschok
in een mijnstreek in het
westen van China stort-

ten een paar hutten in en ont-
stonden scheuren in gebou-
wen. Er vielen geen gewonden. 
• Er waren ook aardbevingen in
het noorden van Nieuw-Zee-
land, Cyprus, het zuidwesten
van Colombia, El Salvador en
het middenzuiden van Alaska.

Late orkaan
Op de valreep van het
orkaanseizoen boven de
Atlantische Oceaan

richtte Paloma een ravage aan
in de havenstad Santa Cruz del
Sur in het oosten van Cuba.
Vierhonderd huizen werden
verwoest en vierduizend ande-
re raakten beschadigd door de
storm, die windsnelheden tot
195 kilometer per uur bereikte.
Buiten de stad viel de schade
echter mee.

Collateral damage
De tweehonderd met
uitsterven bedreigde
berggorilla’s in het

oosten van Congo, ruim een
kwart van de wereldpopulatie,
hebben geen enkele bescher-
ming meer nu het Nationaal
Park Virunga, waar ze leven,
door rebellen is ingenomen. De
opgelaaide strijd tussen het re-
geringsleger en de mannen van
de muitende generaal Laurent
Nkunda heeft tot een ernstige
humanitaire crisis geleid. Dui-
zenden mensen die voor het ge-
weld zijn gevlucht, zitten zon-
der voedsel en worden door
ziekten bedreigd. Onder hen
zijn ook de ruim vijftig opzich-
ters die de dieren in het park de
afgelopen jaren hebben be-
schermd. Ondanks alle conflic-
ten van de afgelopen jaren in
deze regio is de huidige sitatie
‘ongekend’, volgens de direc-
teur van het park. Vorig jaar
werden tien berggorilla’s moed-
willig gedood. Het leefgebied
van de berggorilla’s wordt nu
door rebellen als schuilplaats
en jachtterrein gebruikt.

STEVE NEWMAN

V
oor de uitvinding van het
stoomheiblok werden hei-
palen grotendeels met
handkracht in de grond ge-

dreven. Groepen van wel veertig
man sjorden in cadans aan een ka-
bel die over een katrol liep, hoog bo-
venin een houten stellage. Aan het
andere eind hing het gietijzeren hei-
blok. Op teken van de heibaas werd
het touw gevierd en viel het blok op
de paalkop. Dat ritueel herhaalde
zich net zo lang totdat de heipaal op
diepte was.  

Het was zaak dat de heiers precies
op hetzelfde moment het blok op-
trokken en het touw weer lieten vie-
ren. Ritmisch gezongen liederen
hielpen daarbij. Net als bij marche-
rende soldaten of bij matrozen die
een anker ophalen. De heiliederen
bevorderden volgens professor
Louis Grijp van het Meertens Insti-
tuut ook de saamhorigheid en zorg-
den voor afleiding bij het eentonige
werk. Ze waren een middel de moed
erin te houden. Grijp deed een paar
jaar geleden studie naar de heilied-
jes en publiceerde er met een colle-
ga een boekje over.

Meestal zongen de heiers niet zelf.

Ze hadden hun adem nodig voor het
zware werk. De heibaas of een spe-
ciaal aangestelde zanger voerde de
troepen aan en zweepte ze op met
zijn liedjes. Die gingen steevast over
het zware werk en de borrel die op
hen wachtte als beloning wanneer
weer een aantal palen in de grond
zat. Het op en neer gaande heiblok
dat voortdurend op die grote recht-

opstaande paal beukte, was een on-
uitputtelijke inspiratiebron voor
schunnige versjes. 

Met de opkomst van het stoom- en
dieselblok was het snel gedaan met
de heiliedjes, die tot begin vorige
eeuw overal door de stad galmden.
Er waren geen massa’s sterke man-
nen meer nodig om de palen op
diepte te krijgen. En op het moment
dat volkskundigen en musicologen

interesse in de liedjes kregen, wa-
ren ze al vergeten. Vastgelegd waren
ze nooit, op schrift noch op band. 

Er bestaat maar één live-opname
van een heiliedje. Die stamt uit
Vlaanderen. Alle andere registra-
ties zijn afkomstig van onderzoe-
kers die in de jaren vijftig gepensio-
neerde heiers thuis opzochten. Die
opnamen zeggen volgens hoogle-
raar Grijp weinig over het ritme en
de toon waarop de liedjes werden
voorgedragen. In het verzorgingste-
huis ontbrak immers de stuwende
cadans van het heiblok. Vaak waren
de heiers ook wat bedeesd voor de
keurige onderzoekers tegenover
hen met hun bedreigende opname-
apparatuur. Gysbertus van den
Brink, een Amsterdamse heier ge-
boren in 1902, kende gelukkig wei-
nig schroom. Op www.liederen-
bank.nl is nog te horen hoe hij het
relaas van Maartje Troet bezingt:

Maartje Troet die wou eens weten
Hoe diep haar aardigheidje was
Ze nam een heipaal, ging aan ’t meten,
Voelde dat ’r geen grond in was.
Help ’s mee, help ’s mee,
Er zit een heipaal in mijn snee.

Heien was vroeger handwerk. Een
groep heiers werd ritmisch
opgezweept door een zanger, die
niet zelden schunnige teksten
zong. Een serie over de
fundamenten van de stad. 
AD TISSINK

Met een liedje
was het 
beter heien

Ideale kerncentrale?

Hoe diep is het
aardigheidje van
Maartje Troet?

Het ‘inheijen’ van de eerste paal voor het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam (1858), gezien van de Singelgracht. 
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