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Beste watervrienden en -vriendinnen, 
  
Deze keer een kort bulletin, over een enkel onderwerp. 
  
Enige weken geleden verschenen in H2O-online twee bijzondere artikelen.  

1.       In de editie Podium werd “Water en ‘het geheugen’” van de hand van Maarten Gast 
(https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/blogs/water-en-geheugen ) in de ether gebracht en  

2.       bij de Vakartikelen verscheen in de reeks “Bijzondere kwaliteiten van water” van mijn hand een 
artikel over de kwantummechanische aspecten 
(https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/bijzondere-kwaliteiten-van-water-5-een-solide-
basis-van-moderne-natuurwetenschappelijke-inzichten ).  
Wij beiden ervaren het als een doorbraak dat H2O hiermee ruimte geeft aan de thema’s waar we als 
Stichting steeds de aandacht op hebben willen vestigen. Dat de artikelen (alsnog) allebei werden 
geplaatst was voor ons een blijde verrassing. Ze vullen elkaar mooi aan. 
  
Wat mij betreft krijgt de reeks Bijzondere kwaliteiten nog meer afleveringen. Om de bekende 
redenen van leeftijd, enz. zal dat mijn persoonlijke actie zijn, maar ik zie deze als een aan de 
omstandigheden aangepaste voortzetting van het werk van de Stichting WdL.  
  
Het nu verschenen deel (5) behandelt water als een stoffelijk fenomeen. De kwantummechnica is 
een goed ‘format’ gebleken om daar wetenschappelijk mee om te gaan. Volgende delen zullen gaan 
over Water en Vorm, Water en Licht en Water en Informatie. Werktitels uiteraard. Naast de 
fundamentele aspecten hoop ik ook in te gaan op praktische zaken als 5G en klimaat. Als pensionado 
heb ik geen tijdpad en zeker geen deadline in gedachten. De beperking tot 3000 woorden per 
aflevering beschermt me gelukkig tegen uitweiden en de kunst van het weglaten ben ik aan het 
leren. 
  
Ik zie jullie als een zeer gewaardeerd deel van het lezerspubliek, maar hoop daarnaast en vooral oud-
collega’s en vakgenoten te bereiken en te interesseren voor een bredere kijk op water. Niet als 
hobby, maar omdat minder aan het water geen recht doet en professioneel niet houdbaar is. 
  
Verzoek  
Om dat moois waar te kunnen maken doe ik graag een beroep op jullie ervaring en inzichten. Ik zie 
uit naar jullie feed-back en advies in alle opzichten. Naar vermogen hoop ik er dan het beste van te 
maken. Spaar mijn (info@stichtingwater.nl) mailbox - of ander communicatiemiddel - dus niet ! Ik 
dank je bij voorbaat voor je meedenken en evt. bijdrage. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Hans van Sluis 
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