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1. Inleiding
De Stichting Water Drager van Leven, opgericht op 24 november 2004, is een
niet winst beogende instelling ter bevordering van de kennis over water als bron en
drager van het leven en de verbreiding daarvan zowel in Nederland als daarbuiten.
Zij tracht dit in art. 3 van de Statuten omschreven doel te verwezenlijken door:
a.
b.
c.

het verzorgen van activiteiten op het terrein van haar doelstelling;
het stimuleren van activiteiten op het gebied van haar doelstelling;
alle andere wettelijk toegestane middelen die de instemming van het
bestuur hebben.

De Stichting wil een stimulans zijn om tot de levensdragende krachten in het
water door te dringen. Zij streeft voorts primair naar een bredere bewustwording van
en een intensievere beleving van het fenomeen water. Voor de bewustwording richt
zij zich vooral tot de wetenschap, het onderwijs en de praktijkdeskundigen, voor de
beleving ziet zij vooral waardevolle mogelijkheden op het terrein van religie en kunst.
Tevens stelt zij zich ten doel het stimuleren van het fenomenologisch onderzoek naar
het wezen van water. Als eerste stap ziet zij een inventarisatie van de op dit gebied
gangbare onderzoeksmethoden.
Van de door de Stichting ondernomen activiteiten wordt, conform art. 12 van
de Statuten, jaarlijks verantwoording afgelegd middels een toelichting bij de
jaarrekening, de balans en de begroting. Dit verslag bevat de toelichting op de
jaarekening; de begroting is opgenomen in het jaarplan 2014.

2. Organisatie
Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2013 gevormd door:
ir M.K.H. Gast
prof. mr. J. Wessel
ir. J.W. van Sluis
ir. W.H.P. Schukking

te Bloemendaal
te ‘s-Heerenberg
te Amersfoort
te Zeist

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester

Het bestuur vergadert in principe 2 maal per jaar en voorts naar behoefte. Het
kwam in 2013 zesmaal bijeen.
De Stichting is geregisteerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder
nummer 0914 6881. Van de Inspectie der Belastingen is op 20 september 2007
bericht ontvangen dat de Stichting is aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut
Beogende Instelling (RSIN: 8160 66061). Die beslissing is gebaseerd op art. 6.33
van de Wet inkomstenbelasting 2001.
Ten name van de Stichting wordt bij de Triodosbank een Internet
Zakenrekening aangehouden met nr. NL15 TRIO 0254 7898 62 en een Internet
Zaken Rendementrekening met nr. NL10 TRIO 02000 5439 60.
Tevens beschikt de Stichting over een eigen website: www.stichtingwater.nl.
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3. Activiteiten
Tijdens het verslagjaar werden door de Stichting verschillende activiteiten
ondernomen:
-

Op 28 februari en 5 september kwam het Platform Vitaal Water bijeen. Er
werden in februari twee subgroepen gevormd, die zich respectievelijk
bezighouden met de ontwikkeling zgn. fishflowforms en met de vraag ‘Wat is
Vitaal Water”. Als deelnemer aan de eerstgenoemde groep ontwikkelde de
kunstenaar Paul van Dijk een prototype op kleine schaal. De groep
onderhoudt contact met o.a. de vakgroep vloeistofmechanica van de TU Delft.
De tweede subgroep verdiept zich in waarnemingen van water ter
voorbereiding van een vraagstelling voor wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van Vitaal Water.

-

Op 27 april en 30 november werden te ’s-Heerenberg bijeenkomsten van de
WDL-Waterkring gehouden. In april waren de inleiders Dr. Joachim von
Königslöw en Dr. Judith Schuyf. Von Königslöw besprak waterrituelen in het
Duitse Rijnland, o.a. de Jordanquelle, de Johannisborn, de Petrusbrunnen en
de Hellweg in het gebied tussen Ruhr en Lippe. Hij wees ook op Rudolf
Steiners typering van bronnen als ‘ogen van de aarde’ en op het feit dat de
meeste rivieren ontstaan uit de samenvloeiing van twee brontakken, een
mannelijke en een vrouwelijke. Judith Schuyf sprak over "Van offer tot
genezing. Verering van water in Nederland", op basis van materiaal uit haar
boek “Heidens Nederland”. Omdat er in Nederland betrekelijk weinig echte
bronnen zijn, kwamen ook andere waterrituelen, o.a. moeras- en rivieroffers,
aan bod. Bronnen- en kultusplekken uit de prehistoirie en Romeinse tijd
werden bij de kerstening in de vroege middeleeuwen regelmatig omgewijd tot
christelijke kerken en bedevaartsoorden, hoewel deze continuïteit – uiteraard niet werd benadrukt. Na de Reformatie verdwenen de meeste waterrituelen uit
het openbare leven.
Op 30 november leidde als eerste ir Maarten Gast in over de gedachten die
Prof. dr ir Walter van der Meer in zijn intreerede als hoogleraar
gezondheidstechniek aan de TUDelft presenteerde. Van der Meer stelde voor,
met het oog op de verzilting en de verwachte toename van
microverontreinigingen in de bronnen, de drinkwaterbereiding geheel anders
aan te pakken. Hij wil als eerste stap met membraanfiltratie zeer zuiver water
te produceren, dat vervolgens door toevoeging van verschillende essentiële
zouten tot ‘drinkwater’ wordt getransformeerd. In het gesprek werd stilgestaan
bij praktische consequenties, risico’s en de vraag of op deze wijze gezond
drinkwater te bereiden is.
Drs Jana Loose sprak na de lunch over “Waterrituelen in het oude Egypte”.
Deze rituelen hadden onder meer betrekking op de vruchtbaarheid brengende
Nijl, de vijvers bij belangrijke tempels en de daarin voltrokken veelvuldige
plengoffers. Zij ging uitgebreid in op de cosmogonie van de oude Egyptenaren
en besprak vele verwijzingen naar de heilige en de zegende kracht van het
water, die o.a. wordt afgebeeld met stromende ‘anch’ (leven) en ‘waas’
(welzijn) hiëroglyfentekens.

-

Op 8 november 2013 werd voor ca. 50 deelnemers een middagseminar
georganiseerd over Helend Water/heilige bronnen. Dit vond plaats in het
hoofdkantoor van het ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV te Amersfoort.
3

De inleiders waren Ir Christine Sutter van het Institut für Strömungswissenschaften te Herrischried en ir. Frank Silvis, zelfstandig energetisch
onderzoeker van water (Vortex Vitalis BV).
Christine Sutter gaf een algemene inleiding over geneeskrachtige en heilige
bronnen en presenteerde de door haar gebruikte onderzoeksmethode: de zgn.
Wirkungssensorik. Frank Silvis lichtte de aanpak van het onderzoek met de
radiësthesie toe, dat hij in de zomer 2013 in opdracht van de SWDL heeft
verricht. Beide inleiders presenteerden vervolgens hun waarnemingen aan
zes bekende en deels beroemde ‘heilige bronnen’, drie in Nederland en drie
daarbuiten. De Nederlandse bronnen werden met beide methoden onderzocht, de buitenlandse alleen met de Wirkungsssensorik. Met beide
onderzoeksmethoden werd het water van de onderzochte bronnen als
uitzonderlijk en hoog-energetisch gekwalificeerd. Daarnaast werden individuele kenmerken van de bronnen waargenomen. De onderzoeksresultaten
ondersteunen de reputatie en de soms eeuwenlange verering van het
onderzochte water. Een onderzoeksverslag en een verslag van de
bijeenkomst zijn gepubliceerd.
-

Individuele bestuursleden waren voorts actief in internationale werkgroepen:
de Arbeitskreise für Strömungsforschung en Wassercharakterisierung. Een
tussenoverleg in Keulen (23-25 januari) en twee bijeenkomsten van de laatste
werkgroep werden bijgewoond, resp. in Giethoorn (5–7 april) en in Sipplingen
(18-20 october).

-

Bestuurs- (Maarten Gast) en adviesfuncties (Hans van Sluis) werden vervuld
en behoeve van het Institut für Strömungsforschung te Herrischried (D). Ook
werden contacten onderhouden met het Healing Water Institute/Foundation
for Water in Forest Row (GB).

-

Het bestuur onderhield tevens contacten met diverse internationale gremia,
o.a. de Paul Schatz-stichting te Basel en de Europese Brunnen Gesellschaft
te Karlsruhe.
4. Fonds Vitaal Water

Naar aanleiding van de pensionering van Hans van Sluis in 2012 doneerde
zijn werkgever, DHV Raadgevend Ingenieursbureau te Amersfoort, aan de Stichting
een geldbedrag, ter bekostiging van voortzetting van zijn activiteiten inzake Vitaal
Water. In het bestuursbesluit van 21 maart 2012 is de werkwijze van het Fonds
vastgelegd.
In het kader van Vitaal Water nam Hans van Sluis deel aan de bijeenkomsten
van de genoemde internationale Arbeitskreise. Deze contacten hadden onder andere
tot doel om internationaal wetenschappelijk onderzoek rond het thema Vitaal Water
van de grond te krijgen en af te stemmen.
In Nederland werd het Platform Vitaal Water ondersteund, als informele
ontmoetingsplek voor waterprofessionals met interesse voor dit thema. In februari en
september zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor RoyalHaskoningDHV
als gastheer optrad. Voor dit platform hebben zich ca. 30 geïnteresseerden gemeld.
Via het project “Ik onderzoek water” (http://www.ikonderzoekwater.nl/) werden
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in totaal 4 VWO-leerlingen begeleid bij het maken van een Profielwerkstuk over
“Vitaal Water”. Belangrijk onderdeel van deze werkstukken is praktisch onderzoek
door de leerling, in dit geval naar de effecten van gevitaliseerd water. Tot nu leverden
alle onderzoeken, hoe beperkt van opzet soms ook, duidelijke aanwijzingen op voor
de stimulerende werking op o.a. snijbloemen (uiterlijk, massa en standtijd),
keukenkruiden (kieming, groei), graan (kieming, beworteling), watervlooien
(levensduur).
In de rapportagefase van het meerjarig WETSUS-onderzoek naar
watervitalisering door Ir Cees Kamp gaf Hans van Sluis een second opinion op
onderzoeksopzet en op de resultaten. De genoemde rapportage zal naar
verwachting in 2014 worden gepubliceerd.

5. Financiën
Voor de financiële situatie van de Stichting wordt verwezen naar het hierbij
gevoegde financieel overzicht 2013.
De uitgaven van de Stichting bestaan uit zakelijke en bureaukosten
enerzijds en kosten verbonden aan de organisatie van evenementen anderzijds. De
bestuurskosten zijn laag, daar de bestuursleden alle reis- en vergaderkosten voor
eigen rekening nemen.
De belangrijkste inkomsten bestonden in 2013 uit de entreegelden van de
deelnemers aan het seminar Helend Water. Ondanks de vriendelijke gastvrijheid van
RoyalHaskoningDHV overtroffen de uitgaven ten behoeve van dit seminar aan
onderzoek, sprekerskosten, advertenties en porti de inkomsten ruimschoots.
Van de donatie à € 3000 van DHV ten behoeve van het Fonds Vitaal
Water is inmiddels meer dan 90 % besteed aan diverse activiteiten in het kader van
dit fonds.
De Stichting sloot het jaar af met een negatief financieel resultaat. Het
resterende saldo is ten dele voor algemene activiteiten beschikbaar, ten dele voor
het Fonds Vitaal Water. Voor nieuwe activiteiten zal aanvullende financiering moeten
worden gezocht.

6. Slot
Dit jaarverslag van de Stichting Water Drager van Leven werd vastgesteld in
de bestuursvergadering gehouden op 6 maart 2014 te Amersfoort. Het is voor
derden verkrijgbaar en zal worden gepubliceerd op de website www.stichtingwater.nl.
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