Honderd jaarwaterleiding inSchiedam:
een nieuw boek en een bijzondere vergadering

Besluitvormingsprocedures vergen veel tijd.
Dat geldt tegenwoordig, maar vroeger gold
dat ook !De gesprekken over de drinkwatervoorziening van Schiedam begonnen zo'n
110 jaar geleden en leidden 10jaar later, op
1 oktober 1886, tot de oprichting van het
waterleidingbedrijf.
Hoe dat allemaal precies inzijn werk is
gegaan, wat de achtergronden waren van
deze beslissing en hoe het bedrijf zich daarna
ontwikkelde, staat te lezen in het ter
gelegenheid van dit jubileum uitgegeven
boek 'Een slok water, een bete broods'.
Het werd geschreven door de Schiedamse
schrijver Hans van der Sloot en uitgegeven
bij de Schiedamse uitgever Interbook
International BV.
Tijdens een bijeenkomst op 1oktober 1986
werd in de zaal van het Schiedamse
gemeentehuis waar honderd jaar eerder tot
oprichting van het waterleidingbedrijf werd
besloten, het 'eerste' exemplaar van het
boek aangeboden aan burgemeester
drs. R. Scheeres. Niet helemaal het eerste
exemplaar, want de heerScheeres verklaarde
het boekje al te hebben gelezen en daaraan
zelfs een deel van zijn nachtrust te hebben
opgeofferd. Daardoor konhijook vaststellen
dat de auteur—een notoir jeneverkenner-in
het boek regelmatig van zijn onderwerp
afdwaalt. Dat isnietverwonderlijk wantinde
vorige eeuw was Schiedam de jeneverbrandersstad bijuitstek endeze bedrijvigheid
bepaalde het gehele stadsbeeld. De geschiedenis van de watervoorziening kan niet los
worden gezien van andere ontwikkelingen in
het Schiedamse. 'Een slok water, een bete
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broods' isdan ook meer dan een beschrijving
van het ontstaan van de waterleiding.
Bijzondere VWN-vergadering
Ruim een week later, op donderdag
9 oktober, vond in het kader van de viering
van 100 jaar waterleiding Schiedam in het
Stedelijk Museum een bijzondere najaarsvergadering van de Vereniging voor Waterleidingbelangen VWN plaats onder het
thema 'Het voortreffelijkste iswater'. (Bij de
ontvangst van de deelnemers kwam dat
thema nog niet geheel uit de verf want dat
gebeurde in het Nationaal Gedestilleerd
Museum.
Burgemeester R. Scheeres van Schiedam
belichtte in zijn openingstoespraak de ontwikkeling van de Openbare Nutsbedrijven

Drs. R. Scheeres. burgemeester vanSchiedam {midden} ening.H. Eikenbroek. adj.directeur vanOpenbare Nutsbedrijven
Schiedam (rechts) bekijken met welgevallenhet boek 'Eenslok water,eenbetebroods' vanauteur Hans vander Sloot.

(ONS), waarbij hij verwees naar het boekje
van Hans van der Sloot. Ook refereerde hij
naar een andere Schiedamse auteur, François
Haverschmidt, die onder het pseudoniem
Piet Paaltjens over de stad schreef:
'... Een onafboenbare roetkorst kleeft
(dat's waar) er aan iedere gevel en over
havens en straten hangt er een eeuwige
steenkoolnevel...'.
Aan het slot van zijn inleiding gaf de heer
Scheeres zijn visie op de plannen voor
reorganisatie. Hij schetste de ONS als een
boom met vele takken en liet een figuur die
sprekend leek op minister Ed Nijpels van
VROM, een van de zwaarste takken doorzagen. 'Je vraagtjedan af: watdoetzo'n man
met die afgezaagde tak. Alsje hem opnieuw
inde grond zet, isde kansdat hijaanslaat niet
groot en een tak die alzo groot geworden is
weer enten opeen andere boom,dat luktook
niet altijd. Bovendien magje verwachten dat
de boom door het verlies van zo'n zware tak
aardig uit zijn evenwicht zal raken. (...)
We zullen maar hopen datdewijze lessen van
vader Brandsma de minister nog op tijd tot
inkeer brengen', aldus de heer Scheeres.
Onder de titel 'Levend water' gaf de oudconservator van het Schiedamse museum,
Pierre Janssen, een kleine cultuurhistorische
verkenning van het water in de voorstellingswereld van mensen. De veelzijdigheid van
water gaf hij aan met het beeld van de
dauwdruppel op een blad, een mezzotint van
Maurits Escher: de druppel werkt tegelijkertijd als vergrootglas en alsspiegel.
Via de doop en het belang van 'levend water'
inde christelijke cultuur, belichttede spreker
de opvatting van verschillende kunstenaars
aan de hand van beelden van Leonardo da
Vinci, van Monet en van oud-byzantijnse
miniaturen. Tot slot van zijn beschouwing
nam Pierre Janssen de toehoorders mee naar
het oude Egypte, waar hij het belang van de
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Nijl alslevenbrengende rivier indrukwekkend
verbeeldde.
Na de culturele aspecten kwamen de fysischchemische kwaliteiten vanwater aanbodin
de voordracht vanprof.dr.B.H. Bijsterbosch
(LU Wageningen): "Water,minder alledaags
dan hetlijkt'. Prof.Bijsterbosch gingnaderin
op de verschillen diewater vertoont ten
opzichte vanvergelijkbare verbindingen met
ongeveer dezelfde molecuulmassa. Zo verschillen bijvoorbeeld hetvriespunt enhet
kookpunt sterk, enookdesoortelijke warmte
en de dichtheidsverandering bijde overgang
vast-vloeistof wijken sterk afvan dievan
andere verbindingen. Juist hetfeit datwater
ten opzichte vanvergelijkbare verbindingen
een allesbehalve representatieve vertegenwoordiger is,maakt het leven op aarde
mogelijk. Ter verklaring vandeze verschillen
schetste de spreker hetbeeld vanhet
watermolecuul en ging hijnader inopde
verrassende kenmerken daarvan.
Een probleem is,datweniet weten hoeinde
vloeistoffase eenverzameling watermoleculen
is gestructureerd. Voor dievloeibare faseis
daarom een groot aantal modellen opgeworpen, dieechter allemaal het nadeel
hebben datzesommige eigenschappen wel
maar andere daarentegen helemaal nietgoed
kunnen voorspellen. 'Opde lange termijn
valt indit opzicht het meeste heil te
verwachten van computersimulatiemodellen,
maar voor hetprobleem vandestructuur van
vloeibaar water isopgelost, zalernogheel
watwatvandezemateriedoorde Rijn moeten
vloeien', aldus prof. Bijsterbosch.

Drs. Scheeres: 'Ontstaan vanwaterbedrijf in 1886washetresultaatvan eenhardnekkig doordrammende burgemeester'.

De volgende spreker, prof. dr.F.ten Hoor
(RU Maastricht) legde dezaal een raadsel
voor: twee tekeningen vandebulten vaneen
kameel, ineen situatie waarin waterbeschikbaar isen ineensituatie waarin water
ontbreekt. In de loop vanzijn betoog droeg
prof. Ten Hoor zelf de oplossingaan.
De beide tekeningen maakten deel uitvan
een tweetal grafieken, waarin de dagelijkse
schommelingen vande lichaamstemperatuur
van de kameel inbeide situaties was weergegeven. De voordracht vanprof.Ten Hoor

Ook voor PierreJanssen hadde VWN-bijeenkomst eenbijzondere betekenis: voorheteerstsindslangetijdbevond hijzieh
in het museum waarvan hij vroeger conservator isgeweest.

spitste zich toeopde betekenis vanhetwater
voor het menselijk metabolisme onder de
titel 'De waterige mens'.
De laatste lezing tijdens de VWN-najaarsvergadering werd verzorgd door
drs. W.G. Aldershof, oud-inspecteur in
algemene dienst vanhetStaatstoezicht opde
Volksgezondheid. Onderde titel 'Mineraalwater: Dichtung undWahrheit' gafde heer
Aldershof eenoverzicht vanwaterzoal voor
de verschillende mineraalwateren aan
helende werking wordt geclaimd. Een door
de spreker gepresenteerd onderzoek naarde
waarde vandieclaims, mede inverband met
de voorbereiding van Europese wetgevingop
dit punt, gafde toehoorders deindruk dater
van 'Dichtung' meer sprake isdanvan
'Wahrheit'.
In zijn woord terafsluiting benadrukte de
dagvoorzitter, drs.A. Boes, het bijzondere
karakter vande vergadering. In tegenstelling
tot watgebruikelijk is,richtten alle voordrachten vandeze dagzich opaspectenvan
water diewatverder vandeinVWN-kringen
gebruikelijke onderwerpen verwijderd liggen.
Blijkens delevendigediscussie achteraf stond
dat het welslagen vandebijeenkomst nietin
deweg.

