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STANDPLAATS PEKING

Lekkende toiletten
Mijn toilet lekt of liever gezegd uit de kraan van de leiding naar de spoelbak druppelt water. Het is
meer lastig dan levensbedreigend. Een jampotje vangt een bodempje vocht per dag op. En alhoewel
het dus geen kwestie is van pompen of verzuipen, wil ik het euvel wel graag verholpen hebben. De
bouwval zet in land zoals China immers al in als een bouwwerk wordt opgeleverd. Als dat proces met
snelle reparaties kan worden afgeremd, is dat wel zo goed. Anders wordt het van lieverlee een
paradijs voor ongedierte. Zeker met een abnormaal hete zomer zoals dit jaar marcheren toch al de
mieren, torretjes en vooral kakkerlakken - van die lichtbruine op oorwormformaat, soms iets vetter in colonnes door het appartement.
Het eerste telefoontje naar de servicedienst van de flat heeft, zoals gebruikelijk, nog geen bezoek
opgeleverd van een man die met eigen ogen komt vaststellen wat de klacht precies is. De tweede
keer dat ik bel, zeg ik met nadruk dat de kraan in de keuken ook nog steeds drupt. Misschien dat
het helpt als twee klusjes op een adres af te werken zijn. Ondertussen valt mijn oog op een artikel in
de China Daily. 'Steden vechten voor water door lekkende toiletten'. Wat blijkt? Het gaat hier om
een nationaal probleem waar zelfs de president zelf zich mee bemoeit.
Alleen al uit wc's lekt elk jaar 200 miljoen kubieke meter water weg, aldus een berekening van het
ministerie van Bouwzaken. Het waterverlies uit druppende kranen waarvan elk appartement er
minstens een heeft, is daarbij niet inbegrepen. De voornaamste oorzaak ligt in het goedkope sanitair
van Chinese makelij dat in de heersende bouwgekte, zonder kwaliteitscontrole op de markt komt.
Aan de andere kant zuchten miljoenen inwoners van driehonderd Chinese steden elke zomer weer door hitte en gebrek aan neerslag in de winter - onder een acuut watertekort. De verspilling van 550
miljoen liter per dag zou genoeg zijn om in miljoenen huishoudens de dorst te lessen.
De crisis is zo alarmerend dat president Jiang Zemin persoonlijk de hoofden van de ministeries bij
zich heeft geroepen. Hij heeft aangedrongen op een onmiddellijke oplossing van het lekkende wcprobleem dat de ruim tweehonderd miljoen stedelingen 'krenkt en ontevreden maakt'. De
ambtenaren hebben de dringende opdracht gekregen 'doeltreffende en wetenschappelijke
verantwoorde maatregelen te treffen om een einde te maken aan de chronisch lekkende toiletten in
de steden'. In opperste verontwaardiging heeft het staatshoofd zich kennelijk laten ontvallen dat 'als
een land satellieten en raketten de ruimte in kan sturen, het zeker in staat dient te zijn lekkende
toiletten te stoppen'.
De ijverige overheidsdienaren hebben inmiddels het ei van Columbus gepresenteerd. Het
Staatsbureau voor Bouwmaterialen heeft een Top Tien opgesteld van de beste toiletproducenten in
het land. 'Projectontwikkelaars, speciaal die woningen bouwen, moeten het sanitair bij deze tien
bedrijven kopen en anders zullen ze zwaar worden gestraft', waarschuwt de vice-minister van
Bouwzaken. Hij meldt echter niet wat er dient te gebeuren met de bestaande miljoenen toiletten die
nog steeds lekken. Hij kan er toch niet vanuit gaan dat op den duur alle lekkages spontaan worden
gedicht, zoals in mijn flat het geval is. Door verdamping van het water heeft zich in het gaatje
zoveel kalk afgezet dat het jampotje leeg blijft.

