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D E V I J V E R
DE VIJVER DRAAGT ALS GEEN ANDER het lot van de mus: overal

aanwezig maar nooit gezien. Dat is oneerlijk en het getuigt

van weinig eerbied.

Tenslotte is Nederland het enige land waar een vijver meer is dan het
teiltje rond de fontein. Alleen al daarom verdient de vijver net als de
Deltadijken, de haven van Rotterdam en our windmills op z'n minst (op
z'n minst!) een zomerpostzegel.
Op deze en de volgende pagina's een greep uit het rijke waterlandse
aanbod, als eerbetoon. Herkennen wij onder meer: de funktionele vijver,
de vrolijke vijver, de wandelvijver, de eendjesvijver, de huistuinenkeuken
vijver, de privé vijver, de groene vijver en last but not least het lullige
vijvertje. Mooi hè?

Niet op de foto: de in het geheugen gegrifte vijver.
Die van heel vroeger bijvoorbeeld. Het waren er twee en ze lagen aan
de rand van De Stad. We noemden ze de Oude en de Nieuwe.
Gewoon, omdat die ene er eerder was dan die andere. In de Oude zat
vis. je keek er naar je dobber of naar de horizon waarover op gezette
tijden een trein kroop naar De Rest Van De Wereld. Rond de Nieuwe
stond Het Bos. Daar speelden stoere jongens en keek je wie het verste
kon.
Evenmin op de foto: die vijver van jaren later, met dat bankje waarop
twee wereldvreemde laatbloeiers zaten, gadegeslagen door een reiger
die zich als enige door niets van dat alles van de wijs liet brengen.
En nu we het er toch over hebben, eveneens ontbrekend is de vijver van
vandaag. Modern leven: een gat in de tuin, een handvol kikkerdril, hier
en daar een polletje dodde en hopfaldera, genieten maar. Doet het best
aardig bij de tuinfakkels en het scheelt een stuk bij het grasmooien.

Zo ziet u maar weer: bij een vijver is hel eenvoudiger stilstaan dan
bij een mus.
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