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Van Hellas naar Holland:
luchthartige verhalen over
gezondheidstechniek

KRETA

In Re,.,]u.,t' .,chn.Jft AltiTd l<o-.,mann: ·w.111nen men de
nllllOÏ'< hL· p dt'l/t'n \".lil Knm\m en Phai<>tO\ bezoekt,
\\'ijlen de gid\l'll v,111 p.1pil'r ot' vke'> nadrukkl'lijk op h l't
al\, .Hcnng"Y'tl'l'lll ( )nze be\\'ondning \\Tmt. naar h un
m ertuiging. \OOr.lluit te g.t.lil 11.1,1r \\'c\. En '''J deelgenoren a.1n een Lrol\L' tuituur \.111 \torth.lkkcn, bn,·ondcrcn
m·ntuigd en t't'n bel'~Je lnnchl'Ltchtig. zo.1h \\lj een kind
hL'WOntkrt'll ebt Zll hzclf al bn .unkledcn'.
lndnd.L!d, 111en 71L't daar clo'>L'l' en rioolleidingen me t
hoinkputrcn l'n gemet<>eldc ' l h,Khtcn. De riolen dienden
'oor de at\·ocr ,·,tn nccr\lag en de huizen wnden -,,uncngc.,tcld uit twee halfronde ,ch.tlen \',In klei. die 1n n1.dlen
'' ndcn gevonud en m~.:t lood .1.111 elkaar werden vnbondl'n. I )uizcnd ja.1r later draai dl' IIIL'n in Eli.· ze op een dr.l.li'tllljf butZl'll zo.tl., men pottt·n maakt: LIJ l1.1dden dcrh,th-e
een beperkte lengte. Ik \'Illger.Iti.lrukken \,lil tk 111.111 thc
de bui7en draaide net men ,tJ, groeven op de huttenkant
\'~111 tie bui,.

I kt comfort \'.lil de rn.tehrigcn \\ .l\ 111 de oudheid vaak nier
gering, 'datgene waarin de techniek rekort schoot, werd
opgevangen door een \tr;rf gcorgani'>cerde stocc v,1n personeel. Wij moeten om indenken hoc diemtknechten en
diemtnra.rgden steel!\ zorgdroegen, dat de w.uerrescrvoir'>
op toiletten en b.tdk.!lnl'l'\ gevu ld waren. De riokringen
bestaan in het .dgcmee n uit zulke wijde watergangen, d.!t
rllen een klein sl.utje n doorheen kon Lenden orn 7L'
schoon te houden'.
EFEZE

Onmreek\ 1ooo \'. Chr. vcr.,rhenen n (;riekse schepen in
de baai Et'l·zc. D e loni\che Cric ken, onder .r.mvocring van
de koning'>zoon Androklm. \'LTO\'l'l'dcn het gebied \\'.l.lr
0\Trigcm al 300 j.Llr Cricken \\·oonden \\ .lt zij \Trrlloedelijk niet wi\ten. Ul-7l· ontwrkkcldc zich tot de \'OO!ll<Ulll\le
\·an de twa.rlfbondstcdc n. nr.r.rr rocn Alexander de Crotc
(35Ó-J.:?.J v. C:hr.) n.r.rr Anatolii..' kw.rnr, w.l\ de stad aan
betckeni., g.1.111 in boeten.
Wat was er gebeurd? Door de ,rlvocr van de Meander wa'
de ha ven verz.md en het nrocr;1., d.rt ontstond werd een
broedpLrats voor nnl.rri.unuggcn.
Na de dood V<lll Akx,rmkr viel lonii..' in handen van
Ly-,irn.rcho'>, él·n \,111 Lijn kger.r.rnvondns.
De oud-generaal he\·al in de nabijheid tTn nieuw i:tl.?c te
stich ten. A.lll\',lllkclijk \\ rldcn de bn\·om-rs zich niet in de
nicu\\'e stad ve.,tigen doch I ysimachm liet de riolen Y<lll de

oude \tad dichtmetselen en dwong hen daardoor te \'crhuizcn.
De tempel van Arremis \\'erd herbouwd, grootser dan die,
welke door H crostratus 111 brand \\'nd gestoken, naar men
zegt, in de nacht v;tn Ak'i:anders geboorte.
In de bloeitijd moeten in Ef(.·ze meer dan 200.000 lllL'll\etl
hebben gewoond . D e lidhebbers kunnen in de ruïnes van
Etêze riolen en rioolbuizen bewonderen.

ROME

De aristocraat Sextm, Julius Frontillll'• (± 35- ± I O.J. n,t Chr.)
werd in <J7 na Chr. bcnound tot Cura Aquarium. vcrantwoordelijk voor de w.ttervoorzicning. In 'De aquis urbis
ltomac · schrijft hij dat \'OOrtdurend een bepaalde hoc wdheid (o\'nloop)\\'ater uit de watetTescr\·oitTS moet \\ onlen
gebruikt \'OOr het reitugen \'.ln de riolen.
De C:lo,tc.t Maxima, \'Oor.tl bedoeld voor de regcnw.ncrA:. .
voer \',111 het Forum . wa-, aan\'ankelijk een beek nJ.t,tr wnd
al Olll\trcl'k-, 500 \'. Chr. bekleed met n.nuurstecn en afgedekt met een tonge\\'clf.
Het nog hcsu.tnde riool1s él'n km lang en n10ndt uit 111 de
Tibcr. I ).tar werden volgcm Lucilim (± 1 Xo- ± 102 v. Chr.)
de lekkerste vi-,se n gc\·,tngcn.

Op het Forum werd ook C:lo.tcin.t ve reerd. de lw-,clwrmgodin v~u1 de n olcn .
In R onll' w.1ren openbare la trin e'>. On1d.tt \\"C-p.tpi er n iet
bc:-,rond werd door iedereen een -;po n' gebru ikt die in een
bak m et LOU t watc:r lag.
In de R.om etnse hui zen \\";\ren zelden latrine\, 7l'it\ p.ltnc ii..' r'> gebrui kten de pot, di e door een spcci.ul da.1nnedc
hela'>tt: , Ja,Jt- op bevel wcrd gebracht en gckegd.
Ik urine va n de openb,trc I.Jtrine'i was \Vaardevol w.utt z~j
werd gebrui kt door de full om·s, de volder\.
Keizer Ve'ipasianm (9- 79 na C hr.) saneertie tuNero's
w.mbeh cer de on tredderde fi nanciën door ee n 'itrak lwla;;tingsy'iteenl. Zo moesten de behc:crdcr-. van de latrines
belasting heulen, wat 7ijn zoon Titm ongepast vond. ·1 iru-..
die een goulhtuk onder de nL'll'i werd gehouden ntL't de
vraag oC he t ston k, rook n ict'i, waa rop de keiLer Lo u
hebhen gezegd 'Non okt (pe cun ia)' (ge ld st inkt niet).
Overigcm h eten publ ieke uri noirs in hankrijk nog steeds
vespas1ennc<>.
/.elf~ in een metropool als R.ome, het centrum van her
Rome inse Rijk , werd maar ecu beperkt deel v;llt het rioolwater atgcvocrd en 11.1:\r o n ze tua.ttstaVL'Il 7ijn den· ;llltieke
riolcrint-,'"S\\Trken - voor die tijd een prestatie- volstrck.t
ontoe reikend.
Ik heb intu'isen vijftien eemven gl'7ondheid'itechmck
besproken; er resten nog vijftien eeuwen en zol.tng 7011 hL·t
duren ,-oordat in de 1<)e L'L'll\\' in Lngei.Jnd de hygli.'ni-;clll'
ren:l i'is:\1\cc begon.
GARE L' EAU
VolgL'llS Ansrot:lll L'' gooiden ut Athene de ,i.Jn·n llll't een
\Vaarscllll\\ ingskrect het nnk \\";ltl't" L'n \\.lt dies meer ;(j
u1t de r.tll iL'll. Dn kl.tS'>icke gebnuk bestond ook 111 het
l':1rijs van I odcw~J k '\IV ( t(J3~-1 715) e n men riep -op r~jd
ofte laat- ·c ;arc l'c.tu'. Uoc handelwijze die tot 'onghenocehte' ,1,mlciding gal' werd ovcrigem in 1547 in
Amstncbm verboden. De bcwonn' vat! 'c!lllL'ren' op de
hovenverd iepi ngen van ck Intizen \\"ierpc n 'h acr \\";letn,

-,clwon nftt: vuyll, \Onder di-,netie d.tt:rinnc te ~chruyckcn.
,·,tn boven neder op dt: \tra te'.
Ja. 7elfs 'onr~:ync materiën' wierp men uit de \'l'nstcr<•.
MEUBLE ODORANT
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In het palei' \';111 Vcrs.tillt:s waren b.tdl.uncrs
noch 'lK·ste kanters ·.
'Al het water moet op de ruggen v.1n nunnen
\\orden a.mgevond. 's Morgens LIL't men in de
g.mgcn de ko<:ien, de geiten en de oelnmen
omdat dt: dames in hun .tppartcntetll \'LTst: melk
w~:nscn. ledere dag moet het per,oncel de ontelb.IIT gentakken lcdigt:n t:n de binnenpl.t:lt\en e11
u·.tppen reinigen \\',t.tr de \'OOrhijg.m~crs indcrh.t.l\1 hun b~:hoeften h~:bht:n geda.lll'.
De ch.tise\ tfatT:tircs, gemakstoelen h.tdden ttog
t.d van andere namen m:ur werden vaak 'nteubk
odorant' genoemd. De meesten \\',ttTn O\Trrrokkcn ntt't kostb,tre -,rotTen. I kt \\'.1'> l'L'Il grote eer
door de Zonnckonmg 7ittcnd op 'cc ntcublc
odor.mt' ontvangen te \\'Orden.
Op zijtt gemak zittend, dat wil zeggen 'ex
cathedra'. kondigde I odc\\'ijk XI\' . de Engelse
.unb.tssadeur Lord Portl.md 1ijn \'Oorgcnontt:n
hu\\TiiJk met Mntt: de Mainunon .1.111.
Geki(khjl ,·crloor de \LOci h.tar crcpl.t.H'> en
\\'crd \\'cggt:borgcn in een meubelstuk of als iL'ls
.tndn, verntotnd. l:cn popul.tir model bestond
uit een '>t.tpel p'>cudo bockdelen dtc ht:t pri,·a.n
\'l'rhorgcn. Door de ntel op de rug. \'.tak
·voyagc .tux Pay\-U,ts'. wi\t men '' .ur tncn a.tn
toe was. In Hampton Court \l.t.tl nog '>tet:ds een
clo-.c \looi bekleed tlll'l llu\\Tt:l L'n \'L'r-.ierd ntt·t
linten uit de tijd \ ' ,lil LJi,abcth 1 ( t5 .B -t 603 ). I': ij
,,.a, luar rijd k~:nnclijl \Tr \'(Joruit ' ' <lilt Lij liet
een h.tdk.nncr maken in Windsor C:.t'>tk. Da.trin
11:11n 7ij -70 wordt vnmdcl- é'l·ntn.t.tl per maand
L'L'n bad, of· het nodig w.ts of niL·t.

JACOB CATS

Met de lich~wmhygii.'ne w.l\ het pover gesteld en daaron1
werd de Eau de Cologne uitgevonden, werden pruiken
gedragen, vlooienbontjes en krabbertjes gebruikt. lsabella
(r )66-1633), dochter van Philips 11 , ec htge note va n ll e~·tog
Albrecht v:m Omtenrijk en na Albrechts dood landvoogdes
ove r de Nederbnden, zwoer tLit 7ij gee n schoo n he1nd zo u
aamrekke n zola ng de \tad Ostende niet w:1s ingenomen.
liet beleg duurde vanjuni 1601 tot september 1604, ruin1
drie jaar. T oen zij h.tar eens witte hemd uittrok h.1d her de
zogen.lanKk i7,!bclklcur. j .Kob Car' ( 1577-1660) geeft in
'Bij - Spreuken en Crondt-r<..·gels · het volgende hygiën ische advies:
' I I 'ast L · ha11dct1 ll'tlSI l · /alll/('11
Didm•if:; ll'alll llt'l is .I!'Jcf
.\ lac~r II'<ISI sc/rlc11 { ·",C/1 1'01'1
Doch 11'<11 i111111Cr { · gt•Hhinll
I l'asl c· ho,!fi s!j11 lcl'cll 11ic1'
AMSTELREDAM

Uit vele bronnen blijkt dat de '>teden vuil en stinkend
waren. Vo lgc mj an Wagen.1~1r zou in het begin van de r6e
eeuw het Amstl'r<..Lume gr.Ichrwatn nog gebruikt zij n voor
huishoudelüke dockindL'Il. In de 1n.und oktober 1507
n.um:lijk werde n door her Ceregt ' l ·locrq~e n de
Clcyvaerdcr e nd e Vri<..·-,gL·n 7ijn C:om p.1en' gestraft 'om het
draagcn \',I n private. in de \\a teren en gr.1gten deezcr Stede,
dair de poirteren ende ing<..'Sl'tellcn dcrselven heur \pi\e
\'uytcoecken '.
Lij werden 'n·n\Tl'Len in de boete van een pond ieder, en
om daarenboven, met L'l'llL' brandende W:lschk.lars, te gaan
voor de wcekelijk-,chen oniniegang, de kansen daarna
off:èrmde in de S.Nikoi,I,I\ of Oude Kerke'.
Voon\·,tar een voorbeeldige \lraf voor milieumisdr~jven.
Ook tegen de indll\trie werd opgetreden. Met ee n van de
vele voorbeelde n 7ij volsta.111.
Omdat de brandewijmtokers door hun riolen 'verkens-draf
ende vuylig heid ' lomde n, werd het oppervlaktewater

·-,oodanig gctroubk<.:rt ook -,cherp ende atl1ijtemk' dat het
voor de lakenvnverij, een belangrijke Anl'>tcrd.llll'>e indu'itrie. onbruikb.ur dreigde te wordc11. D e l.1kem·en·cr,
'>poelden hun l.1kcm, \'olgcm een ge'ichrifi: \ ~ln 1(>70 in de
'>t.ld'>grachten, gelegen achtn de St. Amhonit•\lui'i.
BIER

Op een Duit\e gr.l\'U JT uil de 1~e ee uw ziel men een heek
en een deftig heer\chap met een bierkan. I )c tebt lu ide:
'hch w ird bd..lnllt gegebe, lla-,ch von morgen ti·Oh an
nien1.1nd mehr in die Uach -,cl,ci-,,e darC inden1 die löbliche
Magistrat Ober 1110rge Bier brauc thut'.
WATERCLOSET

In de eer'>tL' helft \',lil de ll)e L'L'U\\' vinden er -eer'>t in
l:ngel.md- OlllWJkkclingen pLl<ll'> die in de gL·-,chiedeni'i niet
ender zijn voorgekomen zoal-, de eLT\te inclu'itrii..'k revolutie, de \terke groei van 'iteden l'll de invoerin g van de
wa rnkicli ng.
I kl eer\ te p.1renr \'Oor een watnelmet werd in 177 5
vnk-end aan Alo..1nder CummJng'>, een Engcl'>c horlogeJilakn. lli erin vi ndt men alle dementen van hclnJOdcrne
c lmct 70.d'i een -.poclreo;en·oir t'll een 'iyphon-'>t.tnbt~lui
llllg. In 1 77~ wnd het ülll\\ erp door de -.eh rijn\\ erker
_lo-,eph Br.nn.1h gepcrlèctionend en meer d.111 honderd j.1ar
produceerde de iinn.1 Br:muh clmet'>, va.1k met bloemmotieven ver'>ind.
Ik kwaliteit w.l\ Lo goed dat 'a Ur.lllJ,th · een uitdrukking
werd ,·oor .die-. \ '<l il hoge k walitt•ir.
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CHOLERA
In de I<Je eeU\\ bt·7,,·d.e11 in WL·st-Europ.t dui1enden
lllL'men .tan cholera.
Ik relatie tm'>en hl'l ~L·bnnk van lKstllet \\ .ttcr en de snelle
,·crsprnding \',l!t clwkr.t \\en I .tl in de en\ te helft\ an de
vorige eet!\\' doot tk l:ngelsL· ;lrl\ lolm \tw,,· ,t,tngeroond.
f)c bct:t.umk MiimhetlLT lt}gïeni'>t M,t'\ \'On t>ett enkofL·t
( IS l S-I \)0 I) "'·'' L'L'n '' ,llllt pki thoorgcr 'oor de ,1.1n kg
\'311 noolstclscls. 11 iJ vndedtgde erhtn de mia'>m.msciJ L'
leer, wa.1rbü ull \\ .tsL'tlllllgen van rouende stoll'en '' crden
geacht chokr.t en typhus te \L'rwd.kcn. Om 1ijn gelijk le
bewij7en 70U hiJ den1omtr.tnef nooh\ .Her hebben gedronken: htj \\Crd er nmrig 11ck ',111. Zeil\ de onrdckkmg
de \'l'n\·ekkn \',Hl cholcr.1. door R oberr I<. och (I X.l]- I \i I o)
in I XX.f, kon hl'lll nier on·rttngen CtJ tot njn dood hedt h1j
de chokr.1besniL'rttng \1.1 dnnk '' .ttcr ontkend.

,.,lil

LONDEN
Door de drinkwalen·ooiiiL'ning \\'l'td de loepa-,-,ing \',liJ
warcrclmel\ op grote scha.1l mogcltjk en dit berekende hel
cimk van '>ystemell d1e beoogden fae calii'11 Jll weimg
vndundc locst.liJd le \'LT/,llllelell. In 1 X.f 1 w.tren L'l in
Londen 270.000 hut/L'II dtL' tnecst.1l (·C·n of twee b eerputten
hadden. I )oor het lOL'nL'lllL'lltk \\';llngehruik konden dl
beerputten de groL'lL'mk stro0111 noolw.JtLT n1et lll L'L'I
\TI'\\Trken. Baanbrekend \\ .1s het '' crk \au l3.1Lalgctte dte
111 IX52 hoot"llmgeniL'lll \\t'l'd '·"' tk Metropoliran
Comnus\IOn ot' )n\ ers I km \\ L'rd opgedragen een
ont\\'erp le maken \·oot L'L'n noolstL·Iscl \·oor I onden.
N.1 ze,·cn j.J.tr hdri~e dtst U\\IL's \.111 \oor- en tcgcnsl;mders
\\'erd tn 1X:ï\1 met dL uttvoenn~ lK~onnen dtc zes _1.1.11' in
beslag ll.llll. Men L'l'nk {~tr Jolm) B.t7,tlgette ml'l ee11
111omunctH .tan de Vtcton.l I tnbanknll'tll Ik lonng \ an
her riooh\ all'!' gcsclncdde op de l lteetm, n,t hoogw.ltL't ,.,,,
L'll de
t\\'L'l' butt"lTh.t'>sins. Ik \'LT\'lliling \'.In straal L'n
\tank \\'.1\ daanllL'l' vcrpl.1.ttsl naar hL'l oppcrvl.tktcw.1tcr.
Op ecu zeker Jllomcllt waren de t\\'l'l' bel.l!Jgrijkslc
llil'll\\'Stl-ttl'll: 'lnd1.1 Is lil revoil and llll' TluJnes stinks·

crr

·,oodanig getrouhlcerr ook \c herp ende .tfbijtende· dat het
voor de Ltkenvcrverij, een belangrijke Atmterd.ume indmtriL'. onbruik.b.1ar dreigde te worden. D e l.tkenvcrvers
'>poelden hun l,tkem, \'olgcm een geschrift van 1670 in de
\t.td.,grachten, gekgen .tehtcr de St. Anthonic.,lui\.
BIER

Op een Duit\e gr.t\'U tT uit de rlk eeuw 7iL't men een beek
en een dcfi:ig hL'n>chap met een bierkan. De tek'>t luidt:
'heb wird beL1nnt gegebe, da,ch ,·on morgL'Il ti·iih an
nicrnand rnehr in die 13ach \rhci>>c darC indent die löbl iche
Magi>trat ii ber rnorge Bier braue thut'.
WATERCLOSET

In de ecr'>te helft \'<111 de t!)e eeuw \'inden er -el'r'>t in
EngeLllld- ontwikkclingcn pl,t,tt'> die in de gL''>rhiedeni'> niet
cnder zijn voorgekomen zoals de eerste indmtril.'k rl'\·olutic. de stCJ·kc groei van qedcn L'n de invoering V<\11 de
w.ttcrkidi ng.
H et eerste p.ttel1t \'Oor een watercloset werd in 177 5
vcrlc~:nd ;~;~n Alexander Cummings. een Engcl'>e horlogemaker. I lieri n vindt men alk cle tnentcn va n het nwdernc
dmet zo.tl., een '>podrcservoir en een syphon-'>t.lllk,tt~lui
ting. In 177X \\en! her orH\\crp door de '>chrijr1\\ erker
Joscph Ur,tm,th gq.wrt'l·crioneL·rd L'll meer dan honderd j ,t,tr
produceerde de IlmLt Br,unah dmets. ,·a,tk met blocmmoticvnr vcr'>icrd.
De bnlireit wa> zo goed d,tt 'a Uramah' een uitd rukking
\\l'rd \'OOr <lilc' \',lil hoge k.\ulitcit.
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CHOLERA

In d~: I <)L' ecu\\' bez\\ eken I11 W e~t-l:.urop.l duizenden
JJKJJ\CII a.ln chokr.1.
De relatie tu~'>eil het ~chn11k \'<111 be,Inet '''Her en tk ~ndk
vcr-,preidiiig v;ln 'hokr.l \\ crd .11 111 de L'LT'>te helt( ,·an de
vorige eeuw dool de LIIgelw art' J ohn ~110\\ ;uJJgetoond.
I )e bcfwnck Mi.iillll\'nn hygïumt M.1x \'on l'ettenkot\.·1
( 1K 1X- I <)O I) w;Js l'l'Il '' .lrili plcithc7orgn ,·oor dL· aan Ie~
\'an riool-.tehek I lij \crdedigck echter de 111I.I''"·tt"che
leer, \\ ;l.trbiJ uit\\';t,l'nlin~eii \',lil rottende ,tofkn \\'LTdcii
geacht cholera cii typ!Ju, tl \'l'l'\\'ekken. Om zijn gelijk te
bewijzen zou hiJ dcmomtr.ltJC( nool\\'atcr hebben gedronken: htj \\'l'l'd er em,tJg Liek \'a11 /.eH\ de ontdekkmg \',lil
de ,·en\ ekker '.m choln.t. door Roherr J-..och (I l'l-l3- J<) I o)
in I Xl-1-t. kon hem niL't O\ ert111gen L'n tot 1ijn dood hecll luj
de cholcrabc\nll'lttllg '1.1 dnnk\\.ltl'l' ontkend.
LONDEN

Door de drinkw<tten·ooi'/Il'Il111g \\'erd de toep.to,~ing \·an
op grote sch.t.d llJOgcltjk en dit betekende het
einde van sy~teincn diL' lwoogdcn I.Jectlii.'n In weinig
vcrdunde roest.111d tl' \L'IZ.llllelcn. In IX..jl warelier in
l.oiHkn 270.000 hu1:rcn diL' lllt'l'~t.lil'l·n oft\\'ee becrp11ttcn
hJdden. I )oor het tOL'Ill'I11L'nde \\ .ttngebruik konden de
beerputten de groeiL'IHlL ~troom nool\\ atn niet 1ncn
\Tt'\\Trkcn. U.t.mbrekend \\ ,l\ het "cri.. \'all B.tnlgette die
in I X)2 hootl.imgentcur "en! \';til dL MetropolJun
Commis~ton of \e\\ LT'. I km \\ erd opgedr.tgen een
011(\\Trp te maken 'oor een nool~rclsd \·oor Londen .
N.t 7t'\'l'n j.ur hdi.t~e di,l'lt\\IL'' \ Jl1 'oor- en regemr,mdtT'
\\Trd IJt I X)<) IllL't de tl1t\Oen1Jg begonnen d1c 7l''.J.l.ll 1n
besl.tg n,tm. MciJ el'rdL (~1r J ohn) B.l/.tlgctle ml'l een
monumc1Jt .UIJ de VH ron;J h1Jh.liihll1ent I )e lo71ng \'.tn
het rioolw.ttcr ge,chJeddc op de IheL'nh. 11.1 hoogw;ltcJ \'J;l
t\\'l'l' buttt:rb.t\\111\. Ik \'l'l'VllihiJg '.111 ~tra.tr en erf t'll de
\tank wa., thllïlll'L' \'l'l'pl.l;Hst Jt.t.lr het oppn\'bkrewatcr.
Op L'L'Il 7ckcr lllDJlleill \\';lren ck t\\ cc bcl.mgrijbte
nieu,,·-,t'l·llcn: ÎIHh.1 i~ 111 rn olt .111d thc Th.lllll''> '>tlnks'
w.tt~:rclmet\

CHARLES T. LIERNUR ,
OUD KAPITEIN - INGENIEUR (AMERIKA)
·I 'egenstandcr' van het gemengde rioolstelsel \'el7t:tten llch
n1ede d.J.Jroln tcgen tk invoering van het watercloset. Z ij
betoogden bovendien, 7oals Lin n ur, dat 'de eisc hen der
open bare ge7ondhei d onat:.cheidel ijk 7ijn v:111 Lhl'
van den l.mdbouw, wijl ju1st de openbare
gezondheid vcrwijdering ei-,c ht van tk 'itofti..·JI, welke onmi'ibaar zijn voor de Lllldbou w'. I k voortd u rende u itputting van
de la ndcrijen moest de onderga ng van
de narionale welva.lrt ten gevolge
he bben. D.1:1rop wees voorJ] ook
Justm VO II Liebig (11-lüJ-li'Î7J),
grond legger V;Jn de bndbouwscheJkun dc, d ie vreesde dat de guanovelden van de Zui dzee cilanck n bJJJnen
:ltzJenlxn-c tijd zo uden zijn uitgepu t.
I )oor Charles T. Liem u r ( 1X2X-1 i'i~J3)
werd een stchcl ontwikkeld waa rvan
het m ec'it opvall ende is de gescheiden
af\•ocr v:m f:tecali\.'n. via srraatt-csnvoir' JJJCt behulp v.1n loco- Jnobiek of
stationai re luch tpompen . H tmhoucklijk
afvalwater werd op deze Wl.JLL' lllet afgevoerd; immers bij dit vxu ümsystccm moest
de verdu n ning v:m f:tecali\.'n m et W<lll'r
vennedcn \\·orden opdat zij \'oor di recte tocpas'iing in de landbouw geschikt waren o( voor poudrettebereiding op door stoom ,·crwarmck, Lmgza.uu dra,J iendc
kopnen W;tlsen.
ll oewcl l. icrnur <lallv:mkclijk w.tter'ipoeling van de door
hem on tworpen t:tecalii.'ntrech tcrs venneed. m oe'>t h ij Liter
daartoe overgaan. Ik vo n ngeving van de trechters w:l';
7odanig dat de f1eces bij her vallen de wand llll't besmeurden. Een gebru ik van ..j I · liter \\·ater pcr hootèl per dag b1j
watcrclo'>L'ts ac h tte Liemur ?eer hoog. 'Men bedenkt lllct' .
zo zegt hiJ. · d.Jt de kruk va11 dc11 trechter 7elden getrokken

... ,.1

wordt 11.1 het geb ruik van het pri vaat voor het urinnen
.1llcen, doch slech t'> n.t stoelgang, terwijl alsdan zelden 111ecr
d.lll een halve c111mcr wordt toegelate n, Ll'l'r dik\\'ijl'> dit
.lchtcrwcgc blijft, voor.tl bij kinderen en zen oude
IIIL'nSL'n .
I)e '>trijd tm-.cn \'oor- en tegcmtander'> v.lll het gt:mengck
rioolstchcl werd in Amsterdam beslist ten gu mte van het
I icmur,tel-,cl. Om-,tt-cek-, 1X<JO werden Ctcctlil.'n \',li l b ijn.1
1oo.ooo in\\ on ers door het I icrmtr'>tclscl .t tgcvoerd en .l.ln
de 7\\'.l\TILuurt:Ihrik.lllt L. l<c~jen \\Trd conce-,-,ic \'erkend
om kumtlllt''>t te producnen.
I )oo r roevoeglllg \',In k.t lk werd de ammoniak uit de t:tcc.IIil.'n Vl'r\\' ljdcrd t'n gebonden door Z\\',1\'ciLuu r.
N.td,It ct·nkr \\a-. geblckt'll d.ll het gebrui k in de landhouw
en de hcre1ding ,.,lil poudrette door de te grote vcrdun nu tg
llll't water een fiasco \\.,.., -hl'l publick vcrl.lllgdc \\'atcr'>pocli ng- moest ook de E1hricagc v.tn kunstine-.t worde n
ge' t;l.l kt.

AMSTERDAM

In de j aren la nge strijd over het Liemu r-;tclscl was intussen
een chaos on tstaan. Mede daarom is An 1stcrd:n n een van de
ccr-;re Nederlandse steden waar het ge me ngde rioolstelsel
werd a :~ ngclegd , in de dertiger j aren gevolgd d oor de
aanleg va n gescheiden rioolstelsels.
I )e 'Commissie inzake de l"tiolcering en Watcrvcrvcrsching
van Am sterdam' b racht in 1<)OÓ een rapport uit dat de
grondslag was van een plan waarvan met de uitvoering van
een gemen gd rioolstehel in 1<) 1o \\'l'rd begonnen. In 191 3
begon de lozing van o ngezuive rd rioolwater op de
Zu iderzee (Lncr lj s-;c lmccr), die 'zond er tw ijfel in o;taat is
een c zekere h ocveelh eid vu il afdoe nde onschadelijk te
maken: hoc groot die hoeveelhe id zal zijn is ech ter nloeilijk n;1 te gaa n' . Bijna zeve ntigjaa r la ter werd dC7e lo7i ng
gest:1 akt door de in bedrij fstelling van een rioolwate rzu iveringsin richting.
Met dit feit beu ik na d erti g eeuwen gezondheidstechnick
m et lu c hthartige vcrh:den in het heden tcrec htgc kon 1cn:
'van H el\;1'; naar H olbnd' .
D e laatste d ecenni :1 heeft het riokrin gwak zich gel u kkig
ont\vikkcld van ambachtelijk naar wetemchappclij k.
Daarover en over de toekomst zal ik zw ~jgen. j a zelfs over
de '>tclselkcu7c.

EPILOOG

Drie zom·n \\'l'rdcn door hun vader dt• wndd ingestuurd
om iets te \\Orden. Na \Tie _1.1ren b\ .lllll'n zij terug. I )c
l'l'r\tl' Zl'l ,Jmbas\adeur te 7iJn ge\Yorden t'n t·,cdlcntie te
worden gernK'Illd. Ik t\\Cede was kardnJ,l,llt·n hij wnd
aangesproken meL ernint·ntre. Toen de tkrde 7\\'ecg en de
\',1der hem vroeg hoe het met hem stoml ,l\llwoordde hrj
hed LK·schcHkn 'ik ben r,1,1dgevend ingenieur en ,lis ik
ergem binnenkon1 zeggt'll ze goeie ( ;od'.
I )it geldt lllCL \'OOr de heer V,111 den llcnk. bescheiden
zeker, 111.1.1r ook excellent t'n eminent.

door prot:Ir. J. H . Kop
Hoog! naar Ge/ondhcid~tcchnid,,
1--.Ictlltclt der C:i,·iek Techniek.
T L'Ch imchc Universiteit I klfi:

Van den Herik herijkt

HERIJKING

Even.ds men- en weegwerktuigen worden \\'ij mcmcn
getoetst aan de o m ge~teldc eisen, al-. \\'ij q u.1 talent l'n
educatie geacht \\'Orden da:1raan te ku nnen \'oldocn, en
\\'orde u wij 'gl'\va:mncrkt', ge ij kt.
lierijking diellt periodiek plaats te vinden. lmmns. door
.,Iijtage kan, bij voorbeeld, de m assa vau een ijkgewicht
aiÎJCillen en .d~tbn i~ zo'n \\'erktu ig n iet meer betrou \\'baar
,Ji, meetimtrumcnL. Uij te langd urig gebruik eii te grote
optredende slü t.1ge kan het zeil~ uodig ,,·orden het meete n \\'l'Cg\nTk tuig af" te \cll.lt1(:n. I kt dient dan uit de nu.llschappij verwijderd te \\·orden: milieuvriendeliJk o p een
gecontroleerde stortpla.lls of in een recycli ngoven.
Als m ens worden wij ook regelmatig geij k t en herijkt. liet
hegint al niet de ccP;tc rappo rtcijfers op de basisschool CIJ
het kan gebeu ren, da t wij zo bij l'l'Il herijki ng tegen het
eind van onLL' c.1rrièn: 'futloos· \\'Orden he\'llllden l'n .ddus
en .IIsd.111 geschikt \'Oor de vu 1.
R.iooltcclmisch werd Van den Hcnk voor het ecr'>t echt
'>lTiL·us geijkt eiJ goed be\·omlcn toen hij in 1 <J)2 aan de
toen malige .\·\ 1 ~te Dordrecht at\rudcndc in de Weg-eu
W:lterbou\\'. I lij studeerde o\erigem éC·n j .I,Ir l.Itn aan
die7cl tde .vl r'> af in de Economische Lkdrij f~tecllllltk.
In I<J.'i~ trad hiJ in diemt bij (;rnntnliJ op het hoot(lbntoor
in Ik Bilt en reeds in 1()57 \\crd hij hooti.l \':111 de groep
R.iolcring, een sub.lt(kling \",Hl de toen inluiddeis opgericlne .I t(kling Constructie en ( ;czondheidstechniek omkr
leiding van ir. Uöllger. Eigenlijk is het toen bc~<Hllll'll, d.1t
V;m den I krik in NederL111d. met de groep nien<.,cn die hij
in de loop der jaren 0 111 zich heen heeft \\'l'teiJ te 'crzamelcn, meer en Illl'l'r zou gelden ;Ü-, een ijkgewicht voor dL·
kenn is en kunde van het Olll\\-crpcn L'n bcheren \':111 riokil
eiJ rioohtelsek

Puur uit wetemcluppdijk belang, maar \\'dlicht ook uit
'iociaal m .ut'>ch.tppelijke en hunt.mitaire O\'crwegingcn,
lee k m t: zijn at~chcid het lllOmL'lH, mi'i'ichicn wel het l.!atst
mogt:lijkc montctH, om hem op het punt van die rioolkcnni<> en kun ck te herijken en te bl'7ien welk waarmerk wij
he m na ;~] di e jaren kunnen toekennen; tot:dienen wellicht,
wJtlt een ijkm erk die nt op het voorwerp te worden
gedrukt. of in het voorwerp te worden gesl.1ge n, of in het
voorwerp te worden gebrand.
I ) .H herijken vereist, d.tt \\'l' initiatieven, ontwikkt:lingen,
in kenni' e n kunde mOL'tcn kunnen trace re n
en markeren. Zo eem·oudig is d.H niet, want net zo min als
\\'l' kunnen n.tg.tan \\al er in een riokring pLuts,·indt of
heeft pl.!at'igevonden .11\ n niet bchoorlijk bemon'itcrd en
ge meten is en ee n L'n and er niet degelijk 'gdikd' is in een
gegcvembestand (dat.1b.1se ,·oor de m oderne taalgebruiker'>). zullen wij niet kunnen -,Jagen, al'> documenten
ontbreken wa.trin tcclmische I krikse hoogtepunten zijn
vastgelegd. I )e bm op w rgetel he id i'> groot, aa ngezien
Cronttnij de gewoonte heefi: .trchieven, die ouder zijn dan
1o jaar, aan de \hredder' prijs te geve n en de geheugem
van diegenen di e de Hnik'ie \\',tpenfeiten in zij n jonge
jare n 1nochte n meebelen:n. o;]ij tagepld.. ken beginnen te
ve rtonen .
Evenwel. het ge7amcnhjk pogen hedi: wch nog wel wat
opgelevnd, ,-olgem ntij vold oende \'OOr de herijkint,">procedurc. en wel het \·olgemlc (met reeds bij \'om-baat excuses .l.lll Aric (;nrit. als nou net de ,-olgem hun meest rck\'aJHe actie-; en protlukten ntel worden gerek·,·end.
bij\'l>orbceld zijn bdangnjke romnmsielidnu.mch.tp]K'n bij
de NL·ckrbnche Vereniging voor At\·alwatcrbehandeling en
Waterk walitci tsbelll'cr).
Zoah zich dat steeds in 7ijn werkz.mte leve n hedt gemanifesteerd, toonde Van den llc rik reed> bij het begin ,·an zijn
rioleringo;ca rri(:re een duidelijke neu s (gevoel, 'feel in g'. tJ'it7in , reukzin, antenne) te hebhen voor wat nieuw, nodig en
wezen lijk io; voor de Olllwikkcling in wctemchappclijkc,
doorbr:~ken

door profir. Jl l. Kop
I loogleraar Cczondhcid\tL-chnick,
racultcn der Civick l"echnid. ,
IL·clumchL· Univcr\llcit Delft

Van den Herik herijkt

HERIJKING

Evenals 111ect- en \\'cegwerkt u igen \\·orden \\'ij n1emen
getoet\t a.tn de om ge~tcldc ci'>cn, ab \\'ij qu;l ulcnt en
educnie geacht \\'orden d,1,1raan te ku nnul voldoe n , en
worden wij 'gn,·aanncrkr', geijkt.
Herijking d ient periodiek plaats LL' vinden . lntnter\, door
;,lijt:tge kan, bij voorbeeld, de nU'>'>:t van een ijkgnvichr
.tfi1cmen en alsdan is zo'n werkwig niet meer hetrou\vb;t.tr
als n1ectimtrumcnt. 13ij te langdurig gebruik en te grote
optredende sl ijtage kan het zelf\ nodig \\'orden hu tlllTtcn \\'eeg\\'crk tuig .1f te schaff(.·tt. Het dient dan ui t de m,t,lt'>Chappij \'Crwijckrd te \\·orden: 1nilieu\Tiendel~1k op een
geco ntrolee rde !>lOrtpla.tt'> of in l'L'll recycli ngoven.
Al-; 111e ns worden \\'ij ook regclnutig geijkt en hnijkt. I-kt
hegint al met de eerste r.lpportcijfèrs op de ha'>i<;schoolen
het kan gebeuren, dat wij zo bij een herijking tegen het
eind \';lil on7e carri\:re ·rï.1tlom · worckn bn·onden en ;lldu;,
en ahd;ln geschikt \·oor de VUT.
Riooltedlllisch werd Van den I lcrik n1or het en stecht
'>nieus geijkt e11 goed bevonden tOL'll hij in 1'.1)2 .Llll de
tocnlllalige \\I'> te I )ordrecht at;,tudecrde in de Weg- L'll
Watnbou\\. Hij studende mTrigens (·(·n j.l,lr Ltlcr .t.lll
diezelfï.k M 1 '> .tf in de Fcononlische lkdrijf~techniek.
In 1<))5 trad hij in diemt hij Crontmij op het hoolï.lkantoor
111 Ik 13ilt e11 reeds in ICJ57 werd hij lwot(l \'.lil de groep
R10lning. een sub.lf'lieling \',lll de toen inmiddels opgerichtL' at'liel!ng C:omtructiL' en Cl'/ondheid;,technick onder
ktding ,.,111 ir. Biittgcr. EigenliJk 1s het toen begonnL'll. lbt
V,t n den Herik in Nednhnd. llll.'t de groep memL·n thc lnj
in de loop der jaren om 7ich heen heeft \\Tten te \'CI7alllclen , lllecr en meer 7ou gelden ,d-, eL'Il ijkge\\'icht \'Oor ck
kennis en kunde \ ':lll het ontwerpen en bcheren v;m riolen
e11 nool'>tclsek

Puur uit wetenschappelijk bel.mg, maar we lli c ht ook uit
sociaal maatschappelijke en humanitaire overwegingen,
kek me zijn .tf\cheid h et tnontellt. misschien wel het 1,1,\t\t
mogelijke moment, om hem op het punt \',In die rioolkennis en kunde te herijken en te bezien wdk waarmerk wij
he m n ,1 .11 die j.lt-cn kunnen toekennen; toedienen \\'ellicht,
wallt een ij kn1 erk diellt op het voorwerp te \\'orden
gedru kt, of in het YOO r\\'erp te worden ge-,l.lge n . of in her
\'Oonn:rp te \\orden gd)l'and.
D.lt h e rijk en vereist, d.tt we initiatieven, ontwikkelingen,
doorbraken in kennis e11 kunde moeten kunnen traceren
en 111arkeren. Zo eenvoud ig i-, dat niet, want net 70 min als
we kunnen n.1ga.111 wat er in een riolerin g plaato;,·indt of
heeft pl.ut'>ge,·onckn al-, n niet bchoorlijk bemonsterd e 11
gcmeten 1s en ee n en .111rkr niet degelijk 'gdlkd' is in ee n
gegevcmbe.,t.tnd (database voor de moden1e taalgebru iker'>). zullen \\'ij niet kunnen slagen. :11'> documenten
ontbreken wa.1rin techni.,che l leriksc hoogtepunten zijn
vastgelegd. Ik kans op \'crgetclheid is groot ..t.lllg<.:7icn
Grommij de ge\\'oonte heefi. archieven, die ouder zijn d,lll
1o jaar, :1.111 de 'shredder' prijs te geven L'll de ge heugens
va n die genL'n die de I Ierikse wapenfeiten in 7ijn jonge
j.11-en mochten mcebckwn. slijt.tgcpkkken beginnen te
\'Crtonen.
1: \'l'n\\-el, het geza m en lijk pogen heeft toch nog \\'el wat
opgeleverd, volgens mij voldoenek voor de he rijkingspro cedure. en \\'cl h et \'olgende (m et reeds bij voorbaat excusco; aan Ane Gcrrit. ah nou net de Yolgem hem lliL'l''>t rek\'allte acties L'n produktL'n Iliet \\orden gnekveerd.
bijvoorbeeld 7ijn bclangr~Jke commissicltdmaatschappcn bij
de N c.:dcrl.tnd'>e Vereniging voor Af\·,1lwatnbch.1 ndeling L'll
Watcrk\\'ahtL'I tsbehccr).
Zoals zich dat '>tceds in ZIJ n \\'nkzamc k' L'n heeft gemanifesteerd, toonde Van den I-krik reeds b ij het begin \',111 ziJn
rioJering'>C.Irril-re een duidelijke neus (gevoel, rècJing', t.i'tzin, rcuk7in , antenne) te hebben voor wat nieuw, nodig e11
\\'L?enlijk i\ voor de o ntwikkelin g in \\'L'tL'Ihchappclijkc,

de rationek methode voor het Ollt\YL'rpen Yan (gedel'itcli.J k gcndde) nolcn in hellende gebieden. J)ir leverde een
ov<:n\·inning op de Heidemij op ten ,J,Jn7iL'Il va11 het
ontwerpen \'an de nolcringen in de hellende gebieden van
Lin1hurg. met .11~ eerst gewonnen \'cld-,Lig. u ra,Jdt hl't, ck
;,lag bij Mook.
Moed ig, LO niet OVL'nnoedig gc\\'ordcn. \\Trdcn toen de
tanden gen·t in het met de computer doorrL·kcnen \',111
vcrtakte en vern i,la\tk netten. \'oorloplg nog met L'l'll
constan t<: regenimcmitcit. 111aar \\'cl met 'bottleneck<>' a],
schietend \\'a ter, \\':ltcr<,prongcn, stil\\ kronmll'n en dergelijke. l iet ont\\'ikkclen \ '.lil dat progr:1n11na. n1et de steun
van computerpion iers ,d, Van der Horst en llclnm.m,
kmtte. Jncde ,Ji, ge,·olg van de \'ek nmhge t(JLithood,ch,lppen. \'i er Jaar en een \Tclvoud \'all de .1:111 de dircctiL' \',lil
de Cronlmij \oorgc,piegelcle O ll l\\ ikkciJJlg'-kmtcn. I let
hra.c hr ( ;rontmij \\Tl in de voorstL' gekderen van de
erkende \\'etcmcluppelijk Ollt\\·erpentk rioletli'S in
Ncdc rhnd. Er volgele nog CL'n doorbr.1.1k.
\',111

VIJF MINUTEN REGENS

Traditionele Olll\\Trpeisen \'oor het specifiek NedcrL1nd'L'
gem en gde riolcring"telscl bctrct1\.·n de tï-cqueJJtie\ \',In
optreden van 'water op str.ut' en 'o\'CI"•tortcn' (ui t de
noodo\TrLHcn \ ':lil het stel;,<:] op open \\ .ltn).
De I.J,ltste ont\\'l'l'peis is. \\'edcronl traditioneeL geb.1secrd
op de ·K 11 ipcrsgrafîek'. \\'aa ri n het optreden V,\ll O\'LT\tortcn \\·ordt bnekcnd .Jan de hand \ '.lll de duur en hon eclheid van buien groter dan -l lillil bij initieel kL·g.,ta,Jndc
nokring.,steJ.,ek V,Jn den I knk ' telde. ebt het, m et het
oog op de ,·uilhei.lstJilg \ an het oJH\·angendc oppcn·Ltktc\\'<ltl'r. noodz.Jkcli.Jk \\',t\ ook n,\,1\t ck ti·cquetlttL' '.111 o\ n'tortL·n de duur \'<lil O\ nstortcn en de hocveelheid m-crstortend \\'atn pn O\'LT<;torting te berekenen. Hij ontckktl',
dat dr. C:. Levert v:111 het KN.'vll cc11 .unccngcslotcu periode
van twaalfjaa r van droogte en neerslag te I )c B ilt had
'opgeknipt' in intcrv,dkn va n ,·ijC m inuten ct\ deze gcge\'l'llS Inputrij p ' h:1d gcma<lkt voor gebruik Jllct de l'OJ11pu-

m.t.tr ook prakti'>che Lin van de riokring in het .1lgentccn
en her hydrauli-,ch gebcut-en in de riolering in het bij7ondcr. Eén v.111 die nicu\Yigheden wa'> de computer (waar\'Oor een deugd \\ln het hoot<.igcboU\\, die ntL'Il .ti leen op
kou,cvoeten ntocht betreden, 'peci.t.tl \\",1\ geairconditionnl). I lij vond een mede'>t.tmkr in zijn b.l:'l'> Uörtger. En
tnt'tl ik in 1!J(l) het roer van BöttgL'r ntocht overnemen.
trof ik rcnh ,t,lll7L'ltL'n aan \'Oor het met de contputer
romrolerend doorrekenen \'.til met de h.111d Ollt\\·orpen
buiLcmtcl\cl'> -voorlopig nog \',ln geheel gL'\·uldc buizenen het met de computer v.t'>tleggen van knooppunten en
kttooppuntgegcvem.
SLAG BIJ MOOK

DL· onm·ikkclingen gingen '>tll'l. l:cn opdr.1eht 1n 1<)66 .1.111
Kulturrcchnik A.c;, L'l'll dl'km.mtcl w~Llronder Crontmij in
Tun c~ië opereerde .tl-; het niet-Mctljcrd.tvalki /aken betrof~
voor een .tf\,·;Hl'l'ingspbn \ ';111 de \tad Sf:.1x. werd .t,ll1gcgrcpcn om een cotnputerprogranllll.l te otlt\\'ikkclen op basis

ter. Met de jonge ingenieur l<ooi-,tra (nu .llgerlleL'Il directeur \'a n Wercldh.rvc n.v.) voerde V.m den I krik divep;e
'>l.lll'>ti-,chc bcwcrkingen uit op dit gcge\'L'mnuteri.tal. De
UltkomstL'n nn die '>tudic, uitgebracht in 1<J"'O, hebben tot
op de dag \';In v.tndaag het denken O\'l'r en het lliLiciH lil
her gedrag \'.lil O\'l'l'stortcn bL'irt\ loed.
KOFFIEDIK EN EIERSCHALEN

( )m meer O\l'r het mechani'>ntL' \,In het vuilrr.1mpon 1n de
nokTing te \\'L'tL'n re komen, liet hij in het begin \',lil de
j.trL'n '70 bij de vill.t lkcr\choten, een net door de
Crontmij \'l'r\\'O I'Yen ka n toor in her Ui lt~e . \\',Her door
'>chuin opgestelde bui7en stromen. gcndd 111ct di\'l·rse
'>Oorten se di llll'ntL'n. \\'aaronder kotticdik en L'lersclulcn.
I Ier hecti: tol 1!Jt).:! n1oeten duren. ,·oord.tt IliJ op dit gebred
\\en! ingch.r.dd door een di-.-,ert.llrc \'an dr. ir. lt. l<ky\\'egt
over 7a ndtranspon in gedeeltelijk en gchL·el gevulde
bui7L'n, gericht op het rramporuncch.mi<.me van '>edimcnt
1n nolcn.
Met het aantrekken L'n emhou\1,1\IIILTL'Il ,.,111 JOnge en
kundige mede\\'nkcrs heeft lnj een ploeg \\'l'll'n te f(mncrl'll, die Cronunij in de voor\te gelederen hedi: gebracht en
gehouden, '' .tr de ken n is e 11 kunde berrctl voor het
Ollt\\·erpcn L'n bcheren ,.,111 rioknngen en nool-,rdsck I k t
lL'mpo '.111 de Ollt\\'ikkclingen hgt hoog. lnnm auc<. LÎJll
.1.111 de orde \'.111 de dag. Cecomputcrisccrd bcheer wordt
niet uit de weg geg.ran, imq~cndccl, e\'l·nmin de probkntcn die -;amL·nh,lngen met niet-romtante rcgcrnlltell\iteitl'n l'n nll'l-pcnn.mcntc strom111gL'IL De jonge garde heeft
de \'(JOrgrond overgenomen, 111.1.1r stimukrcnd op de
.Khtcrgrond. met d1c neus \'OOr llll'U\\'ighcden, st.J.It hij
d.l.tr: Aric \',In den I krik.
EPILOOG

Wat Nederl.md onder meer ror een sterk Lmd nt.Llkt op
tL·chni-,ch gebtcd. i-, de cvcn\\'ICIHige ta.lbTrdclmg tmscn
de diverse technici op divcr-,c niveaus. Dit m.lnif(.·-,recrt
;ich ook in de oplnding.

I )c Nederl.111dse 111'>-ingenicur ( rioli ~t) IS L' ll \\'ordt 7odanig
opgdeid, d.n hij/zij in staat moet zijn 0111 ,ta n de lund \'.til
technisch en wetenschappelijk m.1teriaal 'an hoog ni\'L\lU
goede ontwerpen te nt ,tken en de uit,·oning \',111 \\'erken
op adequ.ne "ij7c te begeleiden.
De Ddti:'>L' ingenieur wordt 70 gevonnd, d.Jt hijhij in st.t.lt
moet 7ijn op h.tsis van lL'rhnisch en wetenschappelijk Jll ,ltL'ri.ul \'.lil hoog niveau onbekende situ.Hie., .1.111 tt: kullllL'Il.
nit:U\\'l' wegen in te sl.t.m. oog te hebben \'OOr het inno\·,trieve.
Arie. je cn'>te ijking g.1fje het ijkn1nk 'M 1..,-cr' mee. Ik
meen, LLll .tb. ik jt: manier van wnken e11 optreden gedurende je wnkleven OVL'I7ÎC en de daarbij door jou gde\Trde prL''>tallL''> e n verrichte doorbraken op riolcrin s,..,technisch gebied, ik mijzelf nu, op dit mon1ent \',til herijking.
het recht veroorloofje het wa;mncrk 'w,tarlijk een ingenieur in h:1rt en nieren' LOL' te kennen. En je zou me el'll
plezier doen, al-, je die waardering op de mee~t geschikte
ükpbats zou willen aanbrengen. namdijk door hun in je
h.lrt te gritli.·11.

ter. Met de jonge mgenieur Koo1\lra (nu .dge111een directeur v;m Wcrcldh.tvc tl.\'.) \'ocrde V.tn den I krik diver-,e
'>t.tti'>ti-,chc bc\\crkingen uit op dit gcge\Tn\ln.ttcri.t.tl. Ik
uitkom\ten \'an dte '>tudie. tntgehr.tcht in 1 <)~0. hebben tot
op de tbg \".111 v.mdaag het denken O\'l'l' en het mzicht in
het gedrag ,.,111 O\'l'l''>torten lK•ïm·loed.
KOFFIEDIK EN EIERSCHALEN

Om ntcLT o\Tr het mech.uusnte , .,m het ,·uiltr.lmport 111 de
nokring te \\Tten te komL·n. hn h1j in het heg1n \'.til de
jarL'n '70 bij de vill.t lkcrschoten. een net door de
(;rolltmij vcrworven k;lntoor in het Uilt\e, \\',tter doo r
schuin opge\telde builen \lronten, gc\'ltld lllL't diverse
\OOrten \edillll'IHL'n. waaronder kotlied ik en eiLT'>clukn.
I kt hedi: tot 1<)<)2 111oeten duren, \'oord.tt hij op dit geb1ed
\\enl ingch.t.tld door een dts'>crt.ttie \'<lil dr.ir. R. Kkywegt
over 7andtran-.port in gedeeltelijk en gehee l gL'\·ulde
huizen, gcricht op het tralt'>portlnL'Ch.tni'>mc \'<lil -,edintl'lll
111 riolen.
Met het .untrckken L'n cnthomi.l\IIILTen \'.til Jonge eu
kundige lllL'dL'\\ erker' hcdi: hij el'll ploeg weten tL' t(mlll'ren. die Gron tntij in de voorste gekderen hcdt gebracht en
gehouden, w.tt de kl'lmio, en kumk l1L·trdt voor het
ont\\ npen en hehcrcn van nokringen en riool,tel,ek He t
te1npo ,·,m de Ollt\\ ikkdingen ligt hoog. lnnO\ .Hie'> LIJII
,t,lll de orde \ ' ;111 de d.tg. GecolllJHlleri'>end hehcn \vordt
n1et uit de \\'cg gegaan. integendcd. evenmin de prohlclnen die samenJungen met nil't-comt:tnte regenintemiteiten en mct-penn.tnellte '>trontmgen. I k jonge garde hedt
de \'oorgrond O\ ngeno1nen . 111.1.1r \limukrend op de
.lchtngroml, ntct die m·m \'OOr ltteu\vighl·tkn. '>t.l<H hij
d.t.tr: Arie \'<111 den I krik.
EPILOOG

Wat Ncdcrl.llld onder ntccr tot l'en sterk l.md nl.takt op
technisch gebied, " de evcn\\'tclnige t.t.1b·ndehng tussen
de divet'\e teclmiu op divcr\c ni\'eam. Dit nl.mitè-,recrt
7ich ook in de opluding.

I )~: Ncdcrbnd'>c 111 ~-ingenieur (rioli'>t) i-, en wordt zod.mig
opgdcid, d.ll hijhij in sLLit n1o~:t zijn 0111 .un d~: h.md v.111
tcclllli'>cli l'll \\Ttcmch.1ppdijk materi.1.Il \'.In hoog nivc.1u
go~:de ont\\erpen te maken en de uitVOl'ring \',ln wcrh·n
op ,tdcqu.tre wijze te begeleiden.
De I klfi~e ingenieur wordt zo gewmnd, d.ll hij/zij in '>ta.lt
moet zijn op ba'>i'i van tecln1isch en wetemchappelijk nt,lleria,Ii van hoog nive.1u onbekende -,itu,ltil''> .t.lll te kunnen,
nieuwe wegen in te 'iban, oog te hebben \'OOr het inn0\'.1tie\T.
Arie,je ceNc ijking gaCje het ijkmerk 'M 1'>-cr' 1nee. Ik
mee n, dat ,t l., ikje lll,lll ier van werken en optred en gedurende je werkleven overzie en de d.l.ll·bij doorjou gelc\Trdc pre\t,lties en \Trrichtc doorbr;ll..en op riolcring'>tl'Chni.,ch gebied, ik mij1df nu. op dit lliOilll'IH van h erijking.
het recht vcroorloofjc het waa rmerk ·,, .w·lijk een ingenieu r in h.1rt l'II niere n ' tol' te ken n en. En je 70U me een
plezier doen. ,d-, je die wa.u·dering op ck 111ee.,t geschikte
ijkpl.t.tt'> 70ll willen ;Lmbrl·ngen, nan1elijk door hem in je
hart te grifTen.
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