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Hetwezenvanwater
Waterisdebronvanalleleven;zonderwateris
geenlevenmogelijk.Hetzijnbegrippendieons
vertrouwdzijn.Maarwelkeeigenschappen,welkemogelijkhedenbezithetwaternueigenlijk
waardoorhetdierolkanspelen?Opzj april
hielddeStichtingWATER,DragervanLevenin
Driebergeneenconferentieoverditonderwerp,
waaropzo'n 175mensenafkwamen.
Diebelangstellenden kwamen niet
alleenuitdewatersector,maarookuit het
onderwijs,delandbouw,degezondheidszorgendekunstwereld.Zijluisterden naar
voordrachten vanmensendiehun leven
langvanuit verschillende invalshoeken meer
inzicht inhetfenomeen waterhebben proberente krijgen.
Wolfram Schenk
"Wehebbenonsdenkengeschoold aan
devastematerie,"aldusWolfram Schwenk
vanhetInstitut für Strömungswissenschaften inHerrischried (D).Indatdenken staan
dingenvast,zijn enblijven zewatzezijn als
erinvloedopuitgeoefend wordt.Vloeibaar
denken(Flüssigkeitsdenken) isheelwat
anders.Eeneenvoudigproefje lietzien hoe
eenvloeistofbijeenkleineinvloedvanbuiten intern uitwijkt, reageertvanuit hetsysteem.Hoebijexterneimpulsen indevloeistofvormen uit deorganischewereld
ontstaan,diewekennenuit deopbouw van
eenskelet,uitdeontwikkelingvaneen
embryo,vaneenplant,vandieren.Opkleine
schaalmaarookopgroteschaalaandesterrenhemel,inhet heelal.Vormendie blijven
veranderenensteedsweerreagerenopelke
invloed,elkekrachtdieerop uitgeoefend
wordt.Totdatuiteindelijk een uitvlakking
optreedt inhetgrotegeheel,datdanweetde
volgendeimpulsondergaat.Vormgevingsprocessen,dieleidentoteenoneindigereeks
metamorfosen indevloeistof,diealshet
ware'stollen'indeorganischestofen daarin
alsvastevormzichtbaar worden.

John Wilkes
Opveleplekken indewereldzijn de
flowforms vanJohnWilkesgeplaatst,diehet
waterdoorderitmischenatuurlijke bewegingzijn vitaliteit teruggeven.Alskunstenaarheeft Wilkeszijn levenlang vormen
gezochtenverderontwikkelddiedat effect
opwater hadden.'Waterasamediator of
healingenergyforsupporring life',wasde
titelvanzijn voordracht.
WatdoenweeenrivieralsdeRijn aan
wanneer wehemkanaliseren?Hoezou het
voelenalswedatonszelfaandeden?Water
oscilleertenspreidtzichuit.Waterzoektde
ritmischebewegingvande lemniscaatvorm,
dieoveralmet het levensamenhangt en
zichtbaar wordtindeorganenvandelevendewezens.
Hij lietbeeldenziendieaangavenhoe
waterdatdeflowforms gepasseerd is,een
andereverhouding doetontstaan tussende
bladvormingenbloemvormingbij planten,
tussendevegetatieveendegeneratieve
groei.Ookhoedewortelsvan kiemende
zadeninhetgevitaliseerdewater voluit
groeien,maarinhetgewonewater nauwelijks totontwikkelingkomen.Het laten
stromen vanwatervoorgebruikverbetert de
kwaliteitvanhetbrooddatdebakker bakt.

Siegwart Knijpenga
Indebijbel speeltwateropverschillende
plaatseneenbelangrijke rol.Inhetoudetestament indeHofvanEden,bijdetochtvan
hetJoodsevolkdoordewoestijn.In het
nieuwetestament bijdedoopindeJordaan,
bijdetochtvanJezusmetzijn discipelen
naardebronnen vandeJordaan,waarhijde
indringendevraagstelde:"Wiezeggenjuilie
dat ikben?"
SiegwartKnijpenga, bewindsdrager van
deChristengemeenschap inNederland en
Vlaanderen,weesinsamenhangdaarmeeop
deontspannende invloeddievanwater uitgaat.Jevoeltjeerbij thuis.Alsmensen met

elkaaringesprekkomen,komjesamen in
eenstroom terecht.Eenechtgesprek vermoeitniet,maarbeweegt,verfrist en voedt.
Destroomvaneengedicht heeft mensen
inzeermoeilijkeomstandigheden overeind
gehouden.Hijnoemdevoorbeelden uit concentratiekampen.Ookdievormvan stromen
bevordert levenskracht.Ofzoalsaanheteindevandebijbel indeOpenbaring het beeld
vanhetstromendewatertebegrijpen valt:
overalwaar mensenzichmetelkaaren met
degodheid verbinden,daarervarenzijde
stroomvanhet leven.

Joachim von Königslöw
Stromendewateren,rivieren,tonenzich
alseenindividualiteit.Vanuit satellietfoto's
zettenzijalshetwareeenrunenteken opde
oppervlaktevandeaarde.Rijn,Maas,Donau,
WolgaenNijl hebben iedereeneigen teken.
Methun intrekgebied, hun hoofdstroom en
hun uitwaaierende deltazijn derivieren in
zekerezin vergelijkbaar metdevormvan
eenboom metzijn bladerkroon,stamen
wijdvertakkend wortelstelsel.
Hetwatererinstroomt vanbegin naar
einde,zoalseenmensenlevenzichook
afwikkelt. Derivierzelfisvaneenandere
orde,want daarinzijn allefasen van begin
toteindeophetzelfde momentsteedsaanwezig.Gezienoverveellangereperiodenvan
aardeontwikkeling verandert ookderivier.
ZoisdeloopvandeRijn verschillende malen
verlegd.DeZwitserseAarewasoorspronkelijkdebronvandeDonau,maarisnude
hoofdbron vandeRijn alsgevolgvantektonischebewegingen inhetJuragebied.
Eenlevendigediscussieindrie talen
slootdezedagaf Vanuitdeaanwezigen zijn
verschillendesuggestiesgedaanvoorvoortzettingvandit initiatieff"
Maarten Gast,Peter Schukking,
Hans vanSluis enJohannes Wessel
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Dezevormkrachten vanhet water zijn
nietteverklaren ui:de molecuulstructuur,
maarzijn eenuiting vanhogerevormgevingsprincipes.Dedruppelbeeldmethode
maakt (ietsvan)deze vormgevingskrachten
zichtbaar.Devormkracht iseen indicatie
voordekwaliteit vanhetwater.Zoleidtverontreinigingtotverminderingvandevormkracht.Wateruiteenglazen fles heeft een
rijkerdruppelbeeld danwateruiteenpetfles.Ookverschraalt hetdruppelbeeld bij
stilstandvanwaterindeleidingen.
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