
Waterdicht 

I n het vorige nummer van STROMINGEN 
schreef ik in het redaktioneel over de 

liefde voor het water, en in deze waterdicht 
wil ik het hebben over water voor de liefde. 
Want wat wil iemand als hijhij in hoge 
mate verliefd is? Samen zijn! Eigenlijk doet 
het  er niet toe waar, maar toch blijkt de ene 
lokatie beter geschikt dan de andere om ver- 
liefd te zijn. De aanwezigheid van een 
waterstroompje is zeker geen noodzakelijke 
randvoorwaarde, maar het blijkt voor veel 
geliefde allerlei poëtische gedachten op te 
roepen over de eeuwigheid van de beweging 
(bedoeld wordt stationariteit, en geen perpe- 
tuum mobile, waarbij die stationariteit 
beoordeeld moet worden op de tijdschaal 
van pakweg een mensenleven, want op een 
tijdschaal van tien- of honderdduizenden 
jaren blijkt stationariteit betrekkelijk) en 
zo. Vele liefdesgedichten zijn geschreven 
aan de oever van een beekje. 

Persoonlijk ben ik meer een stadsmens. 
Beekjes vind ik leuk om in te spelen, of om 
te proberen zonder natte voeten de overkant 
te bereiken, maar ik word er niet roman- 
tisch van. Ook niet elke stad is goed. Ant- 
werpen, Lelystad, Den Helder of Rotterdam 
hebben zo hun eigen aantrekkingskracht, 
maar zijn niet direkt steden voor een 
romantisch weekend. 

Parijs heeft het wel. Ik zou niet weten 
waarom, maar ik weet zeker dat ik niet de 
enige ben waarbij Parijs een bijzonder 
gevoel losmaakt, en ik zou zelfs zo ver wil- 
len gaan om Parijs de stad van de liefde te 
willen noemen. 

Parijs heeft ook een rivier, die zich op een 
vreselijk inefficiënte manier door de stad 
kronkelt. Wie vanuit het westen de stad 
binnen reist, moet wel drie keer over dezelf- 
de rivier heen voordat men in het stadscen- 
trum voor de vierde keer de Seine tegen 
komt. Als getogen Rotterdammer heb ik 
nooit begrepen waarom ze dat ding nooit 

gekanaliseerd hebben, maar op deze manier 
vind ik het ook wel charmant. Sterker nog: 
op het lijstje van rivieren der liefde scoort 
de Seine hoog, veel hoger dan de de Nieuwe 
Maas bij Rotterdam, of de Hollandse IJssel 
bij Krimpen of de Schelde bij Antwerpen. 

Opmerkelijk is dat op plaatsen waar 
liefde bloeit, ook een verloren liefde intenser 
beleefd wordt. Zo las ik in een boek over 
Parijs het volgende gedicht van Guillaume 
Apollinaire over de Pont Mirabeau: 

De liefde gaat als stromend water 
De liefde gaat 
Wat is het leven traag 
En hoe heftig is de Hoop 

De dagen gaan en de weken gaan 
Noch het verleden 
Noch de liefde keren weer 
Onder de Pont Mirabeau stroomt de 
Seine 

Komt de nacht, slaat het uur 
De dagen gaan, ik blijf 


