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Herhaalde oproep aan het gezonde verstand 

In het voorjaar van 2009 stelden wij onze nota “Werk aan het vuurwerk” op, waarin wij niet alleen onze 

zorg uitspraken over de wildgroei in het zogenaamde consumentenvuurwerk dat – zei het met enige 

pietluttige beperkingen- vrij verhandeld en rond oud en nieuw afgestoken kan worden.  

Die zorg kwam enerzijds voort uit de nonchalance waarmee de door CDA en VVD gedomineerde 

regeringscoalities en nagenoeg alle Tweede Kamerfracties de noodzakelijke lessen die getrokken dienden 

te worden uit het Roombeek-debacle sinds het jaar 2000 achteloos negeerden. 

Zowel neoliberalen als confessionelen stelden daarbij meer belang in het economische winstbejag van 

detailhandelaren en groothandelsbedrijven in feestexplosieven dan in de publieke veiligheid en 

volksgezondheid, de leefbaarheid voor mens en dier en de milieuhygiëne. Daarbij walste men met 

discutabele parlementaire meerderheden alle terechte waarschuwingen vanuit de oppositie de aarde in. 

Ook toen na twee kabinetscrises de PvdA toetrad tot de coalitie (een partij nota bene, die vanwege de 

bestuurlijke betrokkenheid van de eigen burgemeester Jan Mans bij het Roombeekdrama, toch beter 

diende te weten) veranderde er niets aan de labbekakkerijen rond het Dossier Vuurwerk.  

En dat bleef zo tot op de huidige dag!  

Het CDA mag dan sinds 2012 geen deel meer uitmaken van het actieve landsbestuur, de gevolgen van vier 

kabinetten Balkenende en het eerste kabinet Rutte trekken nog dagelijks als een gesel door ons land en 

vooral ook door dit vuurwerkdossier. 

Wij brengen daarom graag in herinnering, dat onze nota “Werk aan het vuurwerk” al 7 jaar geleden ter 

hand is gesteld van alle in Parlement en Kabinet vertegenwoordigde politieke partijen. 

Bovendien attenderen wij u er graag op, dat de grondgedachten achter deze nota al ruim 10 jaar geleden 

ter kennis zijn gebracht van regering en parlement, maar dat ook toen hierop op geen enkele wijze werd 

gereageerd.  

Reden? Confessionelen en neoliberalen vonden de economische eigenbelangen van een beperkt aantal 

ondernemers ook toen al van veel meer gewicht dan de zorg voor een optimale veiligheid en leefbaarheid 

voor de totale burgerij! 

Daarom hebben wij besloten om een nieuwe versie van eerdergenoemde nota samen te stellen waarin via 

minder woorden en meer visuele beelden de essenties van dit dossier wellicht beter tot u zullen 

doordringen.  

Want de oplossingen voor dit volstrekt ongeciviliseerde kapitalistisch gemakzuchtig geïnitieerde 

probleem liggen letterlijk voor het oprapen! 

       



    

 

 

Via sterretjes, keukenmeiden en rotjes naar 

                       Mortieren en granaten:  

 Omzetgeile politici blazen onze veiligheid op!  

Er wordt nu al tientallen jaren gewaarschuwd voor het almaar luider, zwaarder en 

gevaarlijker worden van het “feestvuurwerk” en aangedrongen op stringente wetgeving. 

Maar telkenmale liep dat dood op banale en platvloerse tegenwerking vanuit politieke 

groeperingen die discutabele omzetbelangen van een maatschappelijke nanofractie 

boven de veiligheid van mens, dier, milieu, natuur en leefklimaat stellen. 

           

Ging het vroeger nog vooral om relatief onschuldig vuurwerk zoals kerststerretjes, 

rotjes, gillende keukenmeiden en eenvoudige vuurpijlen die echter ook toen al erg veel 

narigheid en blijvend letsel teweeg brachten, tegenwoordig omvat het 

vuurwerkassortiment regelrecht wapentuig als handgranaten, mortiergranaten, 

lawinepijlen en meer van dat soort levensgevaarlijke rotzooi.  

Dankzij gewetenloze producenten en handelaren, de open grenzen, de vrije handel en 

het Internet heeft het nauwelijks nog zin om wettelijke beperkingen aan de 

vuurwerkhandel en het vuurwerkgebruik te stellen, omdat iedere kwaadwillende alles 

van zijn of haar gading eenvoudig in het buitenland kan kopen of via Post. nl of de 

koerierdiensten aan huis kan laten bezorgen 

   



Er blijkt ook in de meest letterlijke zin des woords geen kruit te zijn gewassen tegen het 

megalomane onbenul dat bestuurders ten toon spreiden door er van uit te gaan, dat 

regelgeving en peperdure televisiespotjes het schrikbarende runder- en kaffergehalte 

van de gemiddelde vuurwerkgebruiker zouden kunnen indammen of buitensluiten.  

Jaar na jaar vallen er louter daardoor honderden nodeloze slachtoffers, die doorgaans 

zélf niets met de vuurwerkconsumptie van doen hebben, maar simpelweg gebruik 

maken van de publieke ruimte. Of die, zoals in Nieuwjaarsnacht 2014/15, gewoon in de 

woning boven de winkel in bed lagen toen het hele pand in vlammen bleek te staan.  

 

Je moet, zoals Opstelten in 2014, als veiligheidsminister maar lef hebben om dan 

kakelverse en daardoor volstrekt discutabele gegevens te misbruiken en te bazelen over  

‘op de goede weg zijn” met het vuurwerkgebruik.  

Alleen de omzetcijfers van zijn neoliberale achterban waren wat hemzelf betreft op de 

goede weg.  Het gaat bij de VVD immers uitsluitend om de poen. 

De shit mag de burgerij opvegen!   

                               

                                          13 mei 2000:Roombeek even voor de knal  

 



Hardleers 

Het is dan ook ontnuchterend maar waar: sinds de ramp die op 13 mei 2000 de 

Enschedese woonwijk Roombeek trof, is er feitelijk niets veranderd in het elementaire 

veiligheidsbeleid rondom het nutteloze en levensgevaarlijke consumentenvuurwerk. 

Afgezien van veel politiek en bestuurlijk geneuzel bleef deze keiharde afstraffing van 

aantoonbaar wanbestuur zelfs zonder carriéregevolgen voor de toenmalige 

hoofdverantwoordelijke: burgemeester Jan Mans. Die hoofdschuldige zagen we kort 

nadien alweer de stadhuistrappen van Gouda beklimmen!  

Zijn eigen PvdA zorgde er immers voor dat Mans werd gelanceerd als goed betaalde 

baantjeshopper en zich enkele jaren later zelfs mocht gaan bezighouden met het 

ontmantelen van de slagvaardigheid van onze vrijwillige brandweerkorpsen. Hij was ten 

slotte ervaringsdeskundige!  

       

     

Deze pluche klevende partijbons ontliep zijn veroordeling door de schuld af te schuiven 

op een lagere ambtenaar, maar bleek als hoogste verantwoordelijke niet eens op de 

hoogte te zijn geweest van de aanwezigheid van SF Fireworks  midden in een woonwijk 

in zijn Tukkerse plattelandsgemeente met zo’n 150.000 inwoners! 

Wij willen graag nog eens het gebeurde in herinnering roepen, omdat niemand van de 

toenmalige-, latere- en huidige regeringscoalities en parlementaire fracties de moeite 

wenste noch wenst te nemen om die keiharde lessen ter harte te nemen. 

Lessen waarin men zich zou dienen af te vragen hoe het mogelijk was, dat een kolossale 

vuurwerkopslagplaats midden in een bebouwde kom was gesitueerd en hoe amper vier 

maanden na de jaarwisseling zulk een enorme hoeveelheid explosieven op voorraad 

heeft kunnen zijn.  



       

Dat het extreme hoeveelheden van de meest uiteenlopende soort betroffen moet hebben 

bleek wel uit de kracht van de explosie (links), uit het beeld ’s anderdaags (rechts) en uit 

de ravages die het fysiek en emotioneel aangericht bleek te hebben (onder) . 

               

Toch werd er helemaal niets van deze volstrekt nutteloze ramp geleerd!  

De handel in feestvuurwerk werd alleen aan wat nieuwe en gemakkelijk te ontwijken 

regeltjes gekoppeld. En terwijl de slagkracht van de explosieven en de daardoor 

aangerichte letsel- en materiële schade excessief bleven groeien, werden en worden op 

grote schaal geparkeerde busjes en garageboxen als clandestiene opslag gebruikt.  

   

De prietpraat van Ivo Opstelten in het NOS-journaal op Nieuwjaarsdag 2015 slaat dan 

ook als een kanonslag op twee neoliberale handpalmen, zoals hieronder afgebeeld. 

Mooie gelegenheid dunkt ons voor coalitiepartner PvdA, om eindelijk de bestuurlijke 

tanden eens te laten zien. Electoraal valt er toch niets meer te verliezen!  

                                                     



Feestvuurwerk: toffe lol of botte terreur?  

                   

 

Hoewel kwajongenswerk van alle tijden is en ook in de fase van de allereerste rotjes en 

gillende keukenmeiden voorkwam, is de eindejaarsviering gaandenweg vanaf de jaren 

’70 ontaard in pesterijen, vandalisme en zelfs regelrechte terreur die steeds extremere 

vormen aannamen. 

In de tijd waarin de Haagse Schilderwijk berucht werd om de kerstboomoorlogen 

waarbij jeugdbendens wedijverden om het grootste vreugdevuur, hielden andere  

groepen zich elders in het land onledig met het in brand steken van autowrakken en het 

knallen met carbidbussen.  

 

Dat kon wel voor overlast en schade zorgen, maar bleef meestal nog binnen de grenzen 

van het betamelijke, waarbij het carbidschieten nog wel de meest onschuldige vorm van 

vermaak was en is. 

Omdat geen enkele vorm van vuurwerk absoluut en onvoorwaardelijk veilig is, er zelfs 

door onschuldige kerststerretjes megabranden zijn ontstaan en hele volksstammen er 

een oog door kwijtraakten, is het feitelijk onbestaanbaar dat de overheid hier van meet 

af aan zo gemakzuchtig mee is omgesprongen. 

Want we praten over dezelfde overheid die ons het zelfbeschikkingrecht ontnam en 

verplicht stelde om, op straffe van zware sancties, onszelf in de eigen auto vast te 

snoeren. Ter bescherming van onszelf. Ook als onze auto’s zijn uitgerust met 

kreukelzone, airbags etc. en slechts dienst doen als boodschappenwagen!    

Dat je dan op zeker moment bij het in- of uitstappen dodelijk kunt worden getroffen of 

zwaar gewond kan raken door feestvuurwerk heeft Den Haag nog niet bedacht. Toch is 

de kans daarop levensgroot, zoals wij uit eigen ervaring weten. Die langsflistende 

vuurpijl mistte indertijd namelijk het aangezicht van een van ons met een fractie van 

millimeters! 



Omdat diezelfde overheid ook de sociale zekerheid en de gezondheids- en ouderenzorg 

al tot ruimschoots onder het maaiveld heeft weggeschoffeld valt het dus niet te 

verbazen, dat het kapitalistische segment binnen ons landsbestuur altijd een grote 

voorstander was van een ruimhartige vuurwerkwetgeving. Er worden tenslotte 

kapitalen aan die rotzooi verdiend en de maatschappij ruimt het puin wel op! 

           

Wij gaan niet bepleiten om autogordels en andere betuttelingen van onze vrijheid af te 

schaffen, omdat ieder mensenleven dat door gebruik daarvan gespaard wordt er eentje 

is dat télt. 

Wél bepleiten wij al jarenlang een volledig verbod op verhandeling, opslag en gebruik 

van zogenaamd consumentenvuurwerk aan particulieren.  

Dat doen wij niet omdat wij ons zo graag bemoeien met het openbaar bestuur, maar om 

te voorkomen dat er nog veel meer mensen het leven door zulk walgelijk feestvuurwerk 

zullen laten of levenslang met verminkingen te kampen zullen krijgen.       

Van der Steur, de man die over onze veiligheid hoort te waken maar die juist zorgt voor 

een levensgevaarlijk land waar niet alleen in december maar jaarrond de vuurdood alom 

op ons loert vanuit koud of warm staalgetrokken jachtgeweerlopen, zou er heel goed aan 

doen om eens te gaan praten met de tienduizenden vuurwerkslachtoffers, wiens leven 

werd verwoest door een sterretje, rotje, strijker, kanonslag, keukenmeid of vuurpijl.  

En om zich het volgende deel van deze nota zorgvuldig in te prenten. 

Dat geldt overigens in gelijke mate voor onze hele regering en parlement!     

                       



Hoe en waarom het anders kan en moet 

Men schijnt in Den Haag al decennialang vergeten te zijn dat feestvuurwerk in de civiele 

sector dient ter omlijsting van de viering van oud en nieuw. Dus niet om er ravages mee 

aan te richten tijdens voelbalmatches, woonwijken en winkelcentra mee te terroriseren 

en de openbare ruimte mee te bevuilen, maar om FEEST te vieren en feestelijk afscheid 

te nemen van het oude jaar. 

Vuurwerk is echter hoogst explosief en explosieven horen niet in handen van 

ondeskundigen thuis. Dat zou zelfs een kind moeten kunnen begrijpen.  

  
Bovendien wordt er door vuurwerk in foute handen jaarlijks een enorme financiële 

schade aangericht aan persoonlijke eigendommen. Denk daarbij aan brievenbussen, 

bushokjes, containers, groenbakken, afvalbakken, winkelportalen et cetera.  

Op jaarbasis overstijgt de door vuurwerk aangerichte materiële schade, vermeerderd 

met alle letsel- en vervolgschade, verre de omzet die de middenstand door verkoop van 

die levensverwoestende rotzooi weet te scoren.  

Een omzet, waar de VVD en het CDA altijd mee weg lopen zonder naar die keerzijden te 

kijken. Net als bij de landbouwomzet overigens, want visieloosheid en gebrek aan 

inzicht werken doorgaans integraal!  

                                                    

Het zou juist de VVD behoren aan te spreken, dat schade aan eigendommen voorkomen 

en bestreden dient te worden. En ook, dat het geen pas geeft om enkele duizenden 

middenstanders wat extra omzet te bezorgen ten koste van een repeterende breuk aan 

maatschappelijke megaschade en persoonlijk leed. Minister van der Steur zal dit beslist 

niet kunnen en willen begrijpen. Want politiek bestuurder geworden hobbyjagers  

hebben altijd al lak gehad aan het maatschappelijk belang.  



 Veranderingen zijn er uit die neoliberale hoek dan ook niet te verwachten!  

Echter: sinds het vertrek van Ivo Opstelten als burgemeester van Rotterdam is er in die 

stad een gans andere wind gaan waaien, welke een aanzet geeft tot veranderingen die 

uiteindelijk landsbreed tot waarachtige gemeenschappelijke viering van de 

jaarwisseling zullen leiden.  

Ahmed Aboutaleb is overigens niet de eerste burgemeester in wiens stad tienduizenden 

vuurwerkloze burgers in genoeglijk samenzijn van prachtige professioneel 

nieuwjaarsvuurwerk genieten. 

Ook in de steden waar prominenten als Guusje ter Horst en Job Cohen de scepter 

zwaaiden, Nijmegen en Mokum, gebeurd dit al jarenlang. 

Daarom zou het mooi zijn als deze typische PvdA-traditie landelijk haar intrede zou gaan 

doen: te beginnen op 1 januari 2016 te 0.00 uur.  

Dit is veel gemakkelijker te realiseren dan politici geneigd zijn te denken. Het enige wat 

daarvoor namelijk nodig is, is lef. 

Gelukkig komen er steeds meer gemeenten in actie en verbieden het afsteken van 

consumentenvuurwerk  integraal of in delen van hun publieke ruimte  

 

Maar dat kan nog veel beter!   

Hieronder volgt dus het gratis recept voor een veilige en feestelijke jaarwisseling! 

 



1. Men neme als centrale overheid een kloek meerderheidsbesluit en verbiedt bij wet 

de particuliere handel, het onder zich hebben en het afsteken van 

consumentenvuurwerk in het gehele land.  

2. Men opene daartoe per dorp /gemeente, stad of stadsdeel een speciaal 

rekeningnummer waarop eenieder haar/zijn vuurwerkbijdragen voor dat jaar kan 

storten. 

3. Men neme voorts contact op met een in professioneel vuurwerk gespecialiseerd en 

gecertificeerd bedrijf dat de gehele inhoudelijk-technische inrichting en uitvoering 

van het evenement verzorgd.  

4. Men nodige vervolgens alle inwoners met hun gezelschap uit voor de 

gezamenlijke nieuwjaarsviering, waarbij er via het stortingsfonds ruimschoots 

voldoende middelen voorhanden zullen zijn om eenieder van natjes en droogjes te 

voorzien middels een of meerdere ingehuurde cateringbedrijven. 

5. Zo wordt ieder eindejaarsfeest weer een feest der verbroedering en zal men 

ervaren hoe heerlijk relaxt het is om genoeglijk kijkend, pratend, snoepend en 

nippend gevrijwaard te zijn van ongestructureerde herrie, kruitdampen en 

levensgevaar.  

Het hele oogverblindende, mensverminkende, dier- en milieuvijandige vuurwerk-

probleem is dus simpel, adequaat en vrijwel kosteloos op te lossen.  

Typisch Nederlands!  

Terwijl de virtuele inkt van de eerste druk van deze nota nog niet was gedroogd, braken 

op 2 januari 2015 de Nederlandse oogartsen een lans voor een onmiddellijk verbod op 

het gebruik van consumentenvuurwerk. 

Zoals iedere nieuwjaarsnacht regende het ook toen weer patiënten in veelal 

zorgwekkende staat bij de Eerste Hulpposten van alle Nederlandse ziekenhuizen.  

In een groot aantal van deze gevallen betrof het burgers die in de publieke ruimte of 

zelfs in het deurportaal van de eigen woning door vuurwerk werden verwond.  

Als klap op de vuurpijl kwam in Nieuwsuur op 2 januari 2015 een detailhandelaar in 

feestvuurwerk met dé oplossing. 

Nederlanders die zélf geen vuurwerk kopen en afsteken moeten op 31 december / 

1 januari maar gewoon binnenshuis blijven!!!! 

Wij weten een veel betere oplossing en hebben die in deze nota duidelijk uiteen gezet.  

Wat ons betreft kan de egoïstische vuurwerkbranche béter zélf de lucht in vliegen!  



                              

                

                                                           

                        

                                            

               

 

             feestVuurwerk? Verpletterend en oogverblindend! 


