
Waterdicht van oud tot nieuw, van gedragen tot banaal, 
van pompeus tot oppervlakkig, bijna overal - -. 
is wel een voorbeeld van. Jammer dat er 

H et is altijd leuk om kadootjes te krij- 
gen. Maar helemaal leuk wordt het, 

wanneer je vier keer per jaar de rubriek 
'Waterdicht' moet volschrijven, en er een 
boekje vol waterleidinggedichten op de 
deurmat valt. De VWN heeft gemeend om al 
haar leden te moeten verrassen met het 
boekje Wast  uw handen, wast uw tanden, 
Gedichten over het leidingwater'. Heimelijk 
hoopte ik op inspiratie voor een aantal 
nummers van 'STROMINGEN'. 

In het voorwoord staat dat dit mogelijk een 
primeur is: een dichtbundel over drinkwa- 
ter. Prof. Van Dam heeft ons er eerder op 
gewezen dat er rond 1968 door PWN al een 
boekje met gedichten over water is versche- 
nen. Een primeur is het dus niet, maar dat 
is eigenlijk ook niet zo belangrijk. 

De titel van het boekje is ontleend aan 
een gedicht (of een fragment er van?) van 
Jacob Cats. Dit gedicht is dan ook als eerste 
opgenomen: 

Wast uw handen, wast uw tanden 
dikwijls, want het is u goed 
Maar wast nimmer uwen voet, 
Doch wat immer ook geschiedt 
Wast uw hoofd zijn leven niet. 

Helaas vermeldt de bundel niet wat de ach- 
tergrond is van dit advies, want ik heb niet 
de indruk dat we er op vooruit zouden gaan 
als we het zouden opvolgen. 

Daarna valt het boekje voor hydrologen 
wat tegen: geen grondwater, geen vloeiende 
beekjes, maar wel fonteinwater, badwater, 
brandweenvater, stoom, bellenblaaswater, 
tuinsproeiwater, waswater, afwaswater, 
koffiewater en putwater, kortom alle vor- 
men van water die wij min of meer uitslui- 
ten van de hydrologische kringloop (op put- 
water en tuinsproeiwater na). Voor de lief- 
hebber van gedichten is er  veel te genieten: 

niet wat meer achtergrondinformatie over 
de gedichten wordt gegeven. Misschien dat 
de liefhebber die al kent, voor de leken 
onder de VWN-leden zouden de gedichten 
nog toegankelijker worden. Waarom staat  
er bijvoorbeeld niet bij ter gelegenheid 
waarvan het volgende gedicht van Nicolaas 
Beets is geschreven? 

Voert water aan, voert water aan, 
In frisse heldre stromen, 
Zoals de hoge God het geeft, 
Voor nog de mens 't bedorven heeft; 
Voert water aan, voert water aan, 
Laat, laat de godsgaaf komen! 

Voert water aan, voert water aan, 
Uit zilvren waterwellen! 
Geen drab, waar ziekte of dood uit gist, 
Maar zuivre bron, die 't bloed verfrist; 
Voert water aan, voert water aan, 
Dat kranken doet herstellen! 

Voert water aan, voert water aan, 
Voor armen en voor rijken! 
Voor 's rijken goud, door kunst en kracht 
Den armsten broeder toegebracht; 
Voert water aan, voert water aan, 
Waar liefde en trouw uit blijken! 

Een burgerkroon, een liefdekrans, 
Die nimmer moet verflensen, 
Waarin zich doorn noch distel mengt, 
Voor 't hooofd dat deze weldaad brengt, 
En water schenkt, goed water schenkt, 
Aan zestig duizend mensen! 

Ach, soms is het ook niet zo belangrijk de 
achtergrond van een gedicht te kennen. Wat 
bijvoorbeeld te denken van de afsluiting van 
het boekje van John O'Mill: 



(naar ' t  Amerikaans) 

In Conneticut 
in 'n  waterput 
verdronk m'n tante Eefje 

Nog jaren later 
dronk oom 't water 
uitsluitend door 'n zeefje. 

Kortom, een mooi boekje, dat zonder al te  
veel pretentie gewoon thuis hoort bij water- 
leidingmensen die van gedichten houden. 


