
Waterdicht 
Ten behoeve van de rubriek Waterdicht 
ontvingen wij een reactie van Henk Vinkers, 
die ons wijst op een gedicht van Jan Wit, 
'omdat het op en top een watergedicht is. 
Beken, bronnen, kwel, grondwater, alles 
komt er in voor. Wat een feestelijke woor- 
den in deze tijd van verdroging. Het grond- 
waterpeil stijgt, sterker nog: de liefste 
vriendin voelt het grondwater stijgen. Waar 
blijven we als hydrologen met onze inge- 
wikkelde computermodellen? zelfs voor een 
voorspelling heeft een dichter geen modellen 
nodig: de kwel zal zich herstellen: 

Achter de ploegschaar sijpelt het water 
uit de haarvaten van de aarde. 

Hoe moet het verder met de landbouw? Ook 
daar geeft dit gedicht een beeld van: geen 
machines, geen technologische hoogstandjes, 
maar goedmoedig stappende paarden en een 
landman die langs de voren schrijdt om te  
zaaien.' 

Suite voor de liefste vriendin 

De zuidenwind sluimert ver achter de 
[wouden. 

De tuinen wachten nog zonder geur. 
Eenzelvig verlaten de beken hun 

[brongebied 
indachtig aan diep verborgen aderen, 
wars van de wolken, de dauw van de 

[velden 
nog niet genegen. 

Dit is maart. Dit is het land 
waar mijn liefste aarzelend dwalen gaat, 
i n  gelijke tred met de talmende beken 
die naar hun  oorsprong terug willen 

[vloeien, 
meer vertrouwd met geheime wellen 
dan met de roekeloze gelatenheid 
van voorjaarsregen. 

Maar voelt zG het peil van het grondwater 
[stGgen? 

Voelt zij hoe week de kluiten al zGn 
onder de korstige oppervlakte? 
Hoor goedmoedig stappende paarden. 
Achter de ploegschaar sgpelt het water 
uit de haarvaten van de aarde. 
Zie hoe de landman schrijdt langs de 

[voren 
o m  er te zaaien. 

Uit: 'In de metalen stier' 
Jan Wit, 1954 

Het verdwenen geheim van he t  water 

Door een grote hoeveelheid techniek en bu- 
reaucratie raken wij hydrologen steeds 
minder betrokken bij het water, en in het 
algemeen: de natuur. Het water heeft daar- 
door veel van zijn waarden verloren, en is 
langzamerhand gereduceerd tot een onbe- 
perkt manipuleerbaar H20. Wij zouden 
onze grenzen moeten kennen, want "waar 
alles beheerst wordt, gaat de zin verlorenn, 
zoals Hans Achterhuis stelt in zijn zeer in- 
teressante boek 'Natuur tussen mythe en 
techniek'. Ik denk dat dat ontzettend waar 
is. 

Om enig respect en waardering terug te 
krijgen, is het nodig om opnieuw, zonder 
technische of beleidsmatige ballast, aan- 
dachtig en in verwondering naar water en 
natuur te kijken. Of dat onze generatie hy- 
drologen nog lukt vraag ik me sterk af. Op- 
timistisch ingesteld wil ik hier eens een 
kleine bijdrage aan de inspiratie geven, met 
het mooiste verhaal dat ik ken over water 
en andere bijzonderheden van het leven. 
Het is afkomstig van Hermann Hesses boek 
'Narziss und Goldmund'. 

David Heikens 



"L angs de rivier wist hij een plekje, 
waar het water ondiep was en over 

een met rommel en afval bedekte bodem 
stroomde, het was de plaats waar allerlei 
rommel uit de huizen van de visserswijk in 
de rivier geworpen werd. Daar ging hij 
heen, ging zitten op de kademuur en keek 
omlaag in het water. Hij hield erg van wa- 
ter, water oefende altijd en overal grote 
aantrekkingskracht op hem uit. En als je op 
deze plaats dwars door de met kristallen 
draden doorregen stroming van het water 
heen keek tot op de donkere bodem, waar 
het moeilijk was iets te onderscheiden, dan 
zag je hier en daar de matte, gouden glans, 
de verleidelijke glinstering van onherken- 
bare voorwerpen, een scherf van een of an- 
der oud bord misschien, of een weggegooide, 
kromgetrokken sikkel, een lichtgekleurde, 
gladde steen, een geglazuurde tegel, maar 
soms was het iets anders, een slijkvis, een 
vette kwabaal of een voorn, die zich daar in 
de diepte omwentelde en een ogenblik lang 
een lichtstraal ving op zijn bleke buikvinnen 
en schubben-je was nooit precies in staat 
om uit te maken, wat het eigenlijk was, 
maar het was altijd betoverend mooi en ver- 
leidelijk, dit kortstondige, matte blinken 
van verzonken gouden schatten op die 
natte, zwarte rivierbodem. Alle werkelijke 
geheimen, dacht hij, alle werkelijke, authen- 
tieke beelden uit het rijk van de ziel leken 
op dit bescheiden geheim van het water: zij 
bezaten geen omtrekken, geen vormen, je 
kon er enkel een vermoeden van hebben als 
van een verre, schitterende mogelijkheid, er 
lag een sluier overheen, die het mogelijk 
maakte ze op veel verschillende manieren 
uit te leggen. Net zoals uit de schemering 
van het groene rivierwater, een vluchtig 
moment lang de gouden of zilveren glans 
kon opstijgen van iets onbepaalbaars, iets, 
dat niets te betekenen had en toch vervuld 
was van de meest fantastische beloften, op 
die manier konden ook de dromerige lijnen 

zien, soms ineens iets oneindig moois of on- 
gekend droevigs aankondigen. (. . .) 

Waarom toch waren deze dingen zo mooi, 
dit gouden geschitter onder water, deze 
schaduwen, deze vaagheden, al deze onwer- 
kelijke, sprookjesachtige verschijnselen- 
waarom toch waren die zo onuitsprekelijk 
prachtig, schonken ze zo onuitsprekelijk 
grote voldoening, terwijl ze precies het te- 
gendeel vormden van de schoonheid, die een 
kunstenaar kon scheppen? Want de schoon- 
heid van deze naamloze dingen was volko- 
men ongevormd en bestond uit louter ge- 
heimzinnigheid, terwijl het met kunstwer- 
ken juist precies andersom was, die waren 
namelijk een en al vorm, hun taal was vol- 
komen gearticuleerd en duidelijk. (. ..) 

Goldrnund dacht diep over deze dingen 
na. Het werd hem niet duidelijk, hoe het 
mogelijk was, dat het meest concrete en ge- 
vormde, dat je je maar denken kon, precies 
dezelfde uitwerking had op de ziel als het 
meest ongrijpbare en vormeloze. Maar één 
ding werd hem toch duidelijk tijdens deze 
gedachtenoefening, en wel waarom hij zo'n 
hekel had aan zo veel onberispelijke, knap 
gemaakte kunstwerken, die onmiskenbaar 
op een zekere schoonheid konden bogen, 
maar die hem toch verveelden, die hij bijna 
haatte. Werkplaatsen, kerken en paleizen 
stonden propvol met dergelijke verderfelijke 
kunstwerken, hij zelf had aan een aantal 
ervan meegewerkt. Ze stelden zo bitter te- 
leur, omdat ze het verlangen naar het aller- 
hoogste opriepen en vervolgens in gebreke 
bleven, als het erom ging dat verlangen te 
vervullen-zij bezaten niet, waar het in de 
eerste plaats om ging: het geheim." 

Uit: 'Narziss und Goldrnund' 
Hermann Hesse 

van iemands profiel, half van achteren ge. 


