
11. Waterleiding

Zonder water kan niemand leven. Het lijkt zo gewoon, kraan open en je

hebt helder, fris water. Zo makkelijk was het niet altijd en ook nu

moeten veel mensen nog leven zonder goed drinkwater. Heel vroeger

gingen mensen bij een rivier of een natuurlijke bron wonen. Door het

graven van putten ontdekten zij dat er veel water in de grond verbor-

gen zat. In Egypte zijn hele oude putten gevonden die bekleed waren

met bamboetwijgen. Het water werd met een leren emmer om hoog

gehaald. Later gebruikten zij holle palmbomen om water door te laten

stromen. Zo ontstonden de eerste waterleidingen. In het Oude Testa-

ment lezen we over een watergang die de Jebusieten aangelegd had-

den. Het was een tunnel vanaf de bron waar een waterleiding door

heen liep. Zo hadden ze in de stad bronwater zonder dat ze de stad

uit hoefden te gaan. David wilde de stad Jebus veroveren en ging door

die watergang (lees maar 2 Samuël 5:8). Koning Hizkia maakte een

grotere tunnel voor deze watervoorziening (plaatje 1). In het Romein-

se Rijk werd de watervoorziening uitgebreid. De waterleiding zoals we

die nu kennen komt eigenlijk uit die tijd. Rond Rome werden, op plaat-

sen waar helder water stroomde, in totaal 14 aquaducten gebouwd

(plaatje 2). Ze voerden water naar de stad vanwaar het verdeeld werd

over de verschillende stadsdelen. Vooral de rijken en de thermen, dat

zijn warmwater baden, maakten gebruik van dit waterleidingnet. Ook

de openbare fonteinen waren erop aangesloten. Opdat het water niet

zou vervuilen, werden de uitgangen in de stad gedeeltelijk dicht ge-

metseld of heel smal gemaakt (plaatje 3). Dat lijkt al wat op onze rio-

leringsbuizen. Een bad was erg groot, je kon er met veel mensen tege-

lijk in. Om warm water te krijgen in een bad, stookten slaven buiten

het bad een vuur. De warme lucht werd via buizen onder de vloer naar

het bad vervoerd. Maar één van de aquaducten naar Rome voerde on-

drinkbaar water aan. Dit werd gebruikt om de straten schoon te spoe-

len. Zo werd er geen kostbaar drinkwater verspild.
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