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Het wezenvanwater
TijdensdenajaarsvergaderingvandeKVWN
enNVAop25november2005inAmsterdam
werdhetmiddagprogrammaafgeslotenmeteen
aantalbijzondereworkshops,waarvanéénwas
gewijdaanhetthema 'hetwezenvanwater'.
Geziendebelangstellingvoordeexperimenten
diePaulvanDijkenHansvanSluistoenkort
belichtten, hebbenMaartenGastenHansvan
Sluishetoverzichtvanmethodenvanonderzoek
enbehandelingvanwaterwaarindegelijke
proevengeplaatstkunnenworden,uitgebreider
opschriftgezet.
Zinnen als'water isdebron vanalle
leven','alleleven isuit het water ontstaan',
'zonder water isgeen leven mogelijk' wordenvaakgebruikt alsopeningszin van voordrachten ofartikelen ofzelfs in advertenties.
Zijgevendebreedgedragen meningover het
wezenlijke belangvanhetelement water
weer.Statements alsdezeroepen alvele
jaren devraagopnaar het'hoe'.Watzijn nu
deeigenschappen diewater heeft? Wat zijn
wellichtdekrachten diein het water werken,waardoor ooit indeontwikkeling van
deaardehet levenuit het water isontstaan
ennogsteedsontstaat? Het isopzijn minst
verbazingwekkend dateenstofmet eenzo
eenvoudigestructuur alsH 2 0eigenschappenbezitdietot hetontstaan leiden vanal
diecomplexevormen vanleven,diewij op
aarde kennen.
Welziet men bij onderzoek naar stromingen inwater,zoalsdat bijvoorbeeld
wordt uitgevoerd door het Institut für Strömungswissenschaften inHerrischried(D),
vormen enpatronen ontstaan die onmiskenbaardoendenken aanorganismen ofdelen
daarvan (zieafbeelding oppagina22).

Water gezonder maken
Veelonderzoek naardelevenskrachten in
water isgestart vanuiteenbehoefte ofeen
streven omwatergezonder,dan welwéér
gezondtemaken.InNederland leeftdevraag
ofhetenedrinkwater gezonder isdan het
anderenietecht.Welkennen wijdereclame
van bronwater,waarbij oudersgesuggereerd
wordtdatzij hetflesjevanhun babyniet
moeten aanmaken met wateruitdekraan.In
Duitslandechter wotden intensieve disputen
gevoerdoverdekwaliteit vandeenebron van
water tenopzichtevandeandere.InItaliëen
Zwitserland staan rijen mensen metflessen
enjerrycans tewachtenomdrinkwater te
halen bijéénspecialebron,omdatjuist dat
watergezonder isofopzijn minst alssmakelijker ervaren wordt.
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Pioniers
Eenbreed scalaonderzoekers heeft zich
met delevenskrachten inwater beziggehoudenofdoetdat nogsteeds.Erzijn erookdie
methoden ontwikkeld hebbenom ietsvan
dezekrachten zichtbaar temaken.Weer
anderen hebben apparaten ofmethoden
ontwikkeld omdergelijke krachten tebevorderen.Watervitalisatiemethoden en -apparaten worden inruimesorteringopde
markt gebracht.Velenvandehuidige onderzoekersenleveranciersbouwen voortophet
werkvandriepioniers uit het begin en het
midden vandevorigeeeuw:VictotSchauberger,Wilhelm ReichenTheodor Schwenk.
VictorSchauberger(1885-1958)was houtvester inOostenrijk. Hijvroegzichafhoe
het tochmogelijk isdatzo'n kleindietals
een forelstilopzijn plaats blijft staan ineen
wilden krachtigsttomende bergbeek.En
dan bovendien nog instaat isom 'vanuit
stilstand'eengrotesprong stroomopwaarts
temaken.Hij komt totdetheotiedat het

water doorzijn bewegingen kolking punten
meteen hogeenergie-inhoud opbouwt,
waardeforelgebruik vanmaakt,punten die
ookdoordemensviaimplosiebenut kunnen worden.Zelfpaste hij dit toebij het
transport van boomstammen over water.
Later bouwdehij 'Wasserveredlungsgeräte',
diehet water ineenrechtsdraaiende beweging brengen,waardoor het waterzijn eigen
bio-energiezou terugkrijgen.
Wilhelm Reich(1897-1957)waseen Hongaars-Oostentijks attsen psychoanalyticus,
opzijn vakgebied zeeromstreden en uiteindelijk indeVerenigdeStaten indegevangenisgestorven.Zijn bijdrage aan het wateronderzoekwasdat hij,opmetkzaam
geworden ophet licht dat algen en andere
organismen inzeekunnen uitstralen,een
'Orgon-stralcr'ontwikkelde.Dit iseen appataatdat levensenergiebundelt engeconcentreerd weeruitstraalt, waardoor toegepast op
waterdezelfreinigende werking bevorderd
wordt.
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TheodorSchwenk(1910-1986)bestudeerdevooralsttomingsfenomenen in water. Hij
richttehet hiervoorgenoemde instituut in
"errischried openschreefhet boek'Dassen' e Chaos'verschenen in 1962,maar nog
altijd eenstandaardwerk ophetgebied van
enomenologisch wateronderzoek, invele
taIen
verschenenen relkens weer herdrukt,
okhijprobeerdeeenmachine teonrwikkeendiewatergezonderzou maken,dan wel
de
levensbevorderendekrachten in water
2°ustimuleten.Hij overleed echter voordat
de
machineerwas.
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talisatiemethodieken

Welkeonderzoekers zijn nu actiefop het
gebiedvandeontwikkeling van methoden
° m W a t e r tevitaliseren?Eenniet-volledig
overzicht:
°e EngelsmanJohnWilkes(1930)ont'" e vormendiewaterrevitaliseren,de
gehetenflow-forms(ziefotooppagina20).
enQ
iezodanigvormgegevenzijn dat het
eretniet rechtdootheen stroomt,maar in
n
'emniscaatvormigegolfbeweging komt.
oordezeflow-forms ineencascadeachter
. ^ r teplaatsen,kanmen hetwater langere
1J d l t
natuurlijk herstel latenondergaan.In
Preven vindtWilkesdatontkiemende zaden
'tgerevitaliseerdewaterveelmeer wortels
ntwikkelendan ingewoon water.Nedern
<konderzoek toondeaandat bijmoerase n oev
erplanten deverhouding tussen blad^ œ i enbloemontwikkeling mderichting
^ n dezelaatsteverschuift. Eenpublicatie
hieroverism voorbereiding.
Soortgelijkeeffecten worden vermeld
°verdewerkingvande'Lévitationsmachine'

vandeDuitserWilfried Hacheney(1930).Hij
spreekt vanhetbevorderen vande'colloïdale'
eigenschappen vanwater,dieervoorzorgen
datstoffen optimaal inhetwateroplossenen
getransporteerd kunnen worden.Deze'colloïdale'toestand iseenevenwicht tussende
zwaartekracht endeopstijgende 'Levitationskraft'. Doorhetwater ineen bepaalde
draaibeweging tebrengen,wordtdezekracht
gestimuleerd enkrijgt hetwaterzijn natuurlijkeoplossendewerkingterug.Zijn zoon
Friedrich Hacheney(1959)zetditwerkvoort.
Ronald Piocher(1940),ookeen Duitser,
ontwikkelde producten diegebruikt worden
bijdesaneringenrevitalisering van verontreinigdebodemsenwateren.Hetgaat hier
omdetoepassingvankwartspoeder enanderegemalen steenpoeders,diemet stralingsenergiebehandeld zijn. Piocher heeft een
apparaat ontwikkeld waarindeenergie uit
deatmosfeer geconcentreerd wordt,aangevuld wordt metzuurstofenvervolgensovergedragen wordtophet kwartsmeelofander
dragermateriaal.Zijn producten worden
wereldwijd toegepast.
AyhanDoyuk uitTurkije levertookeen
product waarmeewaterverontreiniging, in
het bijzonder diemet olie,grootschaligbestreden kanworden. Hij werktmet 'super
geïoniseerd water'(SIW),waterdatveel
negatiefgeladen ionen bevatwaarmeeverontreinigende stoffen gebonden worden.De
bereidingvanditSIWhoudt Doyukgeheim.
Toevoegen van het product aan huishoudelijke producten dieinhet afvalwater terechtkomen,zouookdewerking vanrwzi's verbeteren.Dezeproducten zijn in Zwitserland
in supermarkten tekoop.

OokJohann Grander uit Oostenrijk
(1930)brengt veleproducten opdemarkt,die
toegepast worden inhuishoudens, zwembadenenbedrijven. Bijde Grandertechnologie
wordt het water indrieaansluitende stappengeprepareerd. Eerst wordt hetdoormagnetengeleid met eenveld met hoge frequentie(circa 100.000Hertz).Hierdoor verliest het
waterzijn 'geheugen',deinformatie die
geacht wordtopgeslagen tezijn in structurenvanmetelkaarverbonden watermoleculen.Vervolgenswordt hetwater,opeen
manier dieverwant isaandebenaderingvan
Schauberger,inwervelinggebracht en'geënergetiseerd'.Dederdestapbestaat uit een
soortwarmtewisselaar waarbijgeen warmte
maar informatie wordt overgedragen.Het te
behandelen water wordt in tegenstroom
langsampullen met hetaldus geprepareerde
'Grander Informationswasser' geleid.Granderclaimtdatdezebehandelingde werking
vanwater inmachines,bij klimaatbeheersing,maar ookindeland-en tuinbouw,
effectiever maakt.
Verschillende firma's bieden apparaten
tekoopaandiegebruikt kunnen worden om
in huishetwaterdat uit dekraan komt te
vitaliseren door hettelaten wervelen ofte
versproeien.Alsvoordelen vandeze behandelingwordengenoemd eenbetere werking
in het lichaam(spijsvertering, afscheiding
afvalstoffen, pijnverlichting, energieopbouw),eenheilzamewerkingopde huid,
minder afzetting inleidingen,betere smaak,
beteregroeivanplanten etcetera.
Opvragenoverzinenonzin vanwatervitalisatoren ensoortgelijke apparaten en
overhetprincipevandewerking daarvan
heeft deregulierewaterwetenschap voor
zoveronsbekendgeengefundeerd antwoord.Temeerdaarhet indepraktijk om
eenzeeraanzienlijke markt blijkt tegaan,
kanwetenschappelijk onderzoek eenwelkomeaanvulling vanonzekennisen inzicht
bieden.Hetpromotieonderzoek vanCees
Kampdatmomenteel aande universiteit
vanWageningen wordt uitgevoerd, helpt
wellichtgriptekrijgen opdatgene wat bijde
vitaliseringvanwaterplaatsvind. Het boek
van Holst,nummer 10 in het literatuuroverzicht,geeft eenuitgebreide opsomming met
afbeeldingen vandehiergenoemde apparatenen behandelingsmethodieken.

Fenomenen
In kortetijd heeft deJapanner Masaru
Emoto(1943)grotebekendheid gekregen.
Zijn boekenzijn in veleboekwinkels tevinden.Defoto's vandekristallen diewater bij
bevriezingonder verschillende omstandigheden vormt,zijn indrukwekkend enSprea d
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ofeenvijver,deinnerlijkebewegingzienwe
niet,éénwindvlaag isgenoegomhet in
beweging tebrengen. Het meest extreme
wat wedeafgelopen tijd hebben meegemaakt,washetgigantische effect vandieene
aardschokdiedetsunami opTweede Kerstdag2004totgevolghad.Water brengt ons in
dewereld vandeprocessen,vande altijd
doorgaande verandering,vandezekerheid
vandecontinuediscontinuïteit. Vande
levendewerkelijkheid, diealtijd andersis
dan wijhem inonzeplannen voorzien.

Inzicht
Meer kennisoveren inzicht in het
wezen van het water kanonsookeenleidraadgeven bijdewijze waaropweonze
beheerstaken invullen.Wijzienditop het
ogenblik inzekerezinophetgebied van het
creëren vanmeer ruimte voorderivieren.
Maarookkunnen weonsafvragen watde
technologiediewetoepassen bijdeproductievandrinkwater, deaanlegvan distributiesystemen endezuiveringvan afvalwater
(filtratie, oxidatie,desinfectie, flocculatie)
betekenen voorhet wezenvanhetwater.En
onze werkwijze zonodig bijstellen ofaanpassen.Want ookonsinzicht hierin isnietvolledigen kanzeker verder verdiept worden.
Verwondering overdefenomenen zoalsdie
afgelopen najaar indeworkshopaan de
Gaasperplas tezienwaren,kandaarbij een
eerstestapzijn. ^
Maarten Gast en Hans van Sluis
foto's: Hans van Sluis
Bron:InstitutfürStrömungswissenschaften, Hemschned(D).

keneenbreed publiek aan.Indien bij het
kristalliseren muziek vanMozartgespeeld
wordt,ontstaan geheelandere kristalvormendan bij bijvoorbeeldjazz ofhardrock.
Wanneerdegenediehetexperiment uitvoert,zichgoedvoelt,ontstaat een ander
beelddanwanneer hij inslechte lichamelijkeofgeestelijke conditie is.Emotoiszeer
terughoudend in hetgeven van informatie
overdesystematiek diehij aldan niet bij
zijn werkwijze hanteert. Dit maakt het
moeilijk omzicht tekrijgen op achtergrondenenwetmatigheden vandeopzich fascinerende fenomenen diehij laatzien.
Eenleerlingdan welnavolger van hemis
deZwitser Ernst Braun diedit weldoet.Deze
geeft exactaan welkbeeld,onder welke
omstandigheden gemaakt, hij uitkiest als
het kenmerkende.Bijhemzijn cursussen te
volgen,waarbij men het procesvan het ontstaan vandekristalvormen ervaren kan.
Wolfram Schwenk(1942)heeft het werk
vanzijn vaderTheodor Schwenk in Herrischried (D)voortgezet.Onder zijn leidingis
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dedruppelbeeldmethode voor wateronderzoeknaderontwikkeld en wetenschappelijk
beschreven.Het onderzoek aldaar richtzich
thansopdelevensbevorderende eigenschappenvan water.
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