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Proost!
In mijn jeugd kwam ik vaak in Rotterdam; mijn grootouders en veel andere familieleden woonden
daar. Ik bewaar er goede herinneringen aan. Maar helaas ook een slechte: het water smaakte
afschuwelijk. Zelfs de soep en de aardappelen waren vergeven van een vieze chloorsmaak.
Dat was in mijn geboorteplaats Zeist wel even anders. Het was dan ook volstrekt begrijpelijk dat de
Rotterdamse familieleden de thee bij ons thuis zo heerlijk vonden. Na het familiebezoek togen zij
gewapend met een jerrycan water uit Zeist weer huiswaarts. Wij wisten toen nog niet dat het water
ook de gechloreerde ontvettingsmiddelen van de plaatselijke bestekfabrieken bevatte. Blijkbaar deed
dat niets af aan de smaak en bij het koken verdampte natuurlijk ook weer van alles.
In mijn huidige woonplaats Wageningen en op veel andere plaatsen komt er gelukkig ook prima
water uit de kraan. Dat beseft het waterleidingbedrijf Vitens goed. Het bedrijf wil kraanwater op de
menukaarten van kroegen en restaurants krijgen en de klant daarvoor laten betalen. Het overgrote
deel van de Nederlanders zou bereid zijn een klein bedrag te betalen voor kraanwater. De
horecaondernemer moet dan wel waarde toevoegen, bijvoorbeeld door het water gekoeld of met
een schijfje citroen te leveren.
Uit de eerste reacties op het Internet heb ik opgemerkt dat lang niet iedereen voor kraanwater wil
betalen. En toch lijkt het mij een goed plan. Tijdens het eten even stil staan bij de superieure
kwaliteit van ons drinkwater en dat er kosten moeten worden gemaakt om dat goed te houden. Ook
lijkt mij meer uitleg nodig voor het goede doel achter het geheel. Vitens sponsort namelijk de
stichting Join the Pipe die zich beijvert om mensen overal ter wereld toegang te geven tot gezond
kraanwater. Een loffelijk streven. Daar willen we toch wel wat voor betalen?
Ik zou dan wel wat uitleg over het water willen. Waar komt het vandaan, hoe oud is het, wat is de
chemische samenstelling, wat is de afdronk? Een beetje zoals wijn wordt gepresenteerd. Ook een
vorm van bewust bodemgebruik!

