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OPEN BRIEF 
Groningen, zondag 12 januari 2020 
 
Vuurwerkwaanzin en voortschrijdend inzicht 
Onvermogen bij overheid tot denken en handelen 
 
Ik kan het niet nalaten om toch nog even spontaan in de pen te klimmen. De discussie over het 
consumentenvuurwerk is op dit moment opnieuw in alle hevigheid losgebarsten. Ruim 650.000 mensen hebben 
inmiddels online het ‘Petitie Verbod Consumentenvuurwerk’ ondertekend. Niet minder dan 69% van de 
Nederlandse bevolking is voorstander van een dergelijk verbod. 
Deze discussie zal de komende weken ongetwijfeld doorlopen. Eind februari 2020 hoopt het kabinet Rutte met 
maatregelen te komen. Ook nu is weer de vraag of eindelijk de vuurwerkknoop radicaal wordt doorgehakt? We 
moeten naar een hele andere manier van denken en niet één stap maken, maar minimaal twee! Hoe komen we 
door voortschrijdend inzicht met elkaar tot een hele andere manier van Oud en Nieuw vieren? 
 
Met lede ogen zie ik de discussie over het consumentenvuurwerk jaar in jaar uit voorbijkomen. Deze discussie 
sleept zich tot vervelens toe al jarenlang voort. We hebben het hier overigens niet over een traditie. Het 
consumentenvuurwerk is immers nog niet heel erg lang in de handel. Oud en Nieuw vieren, dat is een eeuwenoude 
traditie. De huidige vuurwerktraditie  die blijkbaar bij onze cultuur hoort is niet waar. Oor, oog,  long en 
lichaamletsels veroorzakende acties hebben nooit behoord tot onze vaderlandse cultuur! 
 
Ik ben inderdaad begin 2007 - na een bizarre ervaring tijdens Oud en Nieuw – als een roepende in de woestijn – 
acties gaan voeren voor een totaalverbod op het consumentenvuurwerk. Briefwisselingen aan de provincie 
Groningen, de gemeente Groningen, de Tweede Kamer leverden in het geheel niets op. Deze waren aan 
dovemensuren gericht. Het schrijven van twee vuurwerkboeken leverde mijzelf veel inzichten op, maar bleek ook 
niet voldoende om een radicale verandering rond de Nederlandse Oud en Nieuwviering te bereiken. Niet minder 
dan veertig aanbevelingen werden spontaan opgenomen in mijn tweede vuurwerkboek. Voor politici een kwestie 
van ‘inkoppen’. Op dat moment was het hoogst mogelijk doel het bereiken van een maatschappelijk debat, een 
totaal verbod op  het consumentenvuurwerk, het organiseren van door de overheid georganiseerde 
vuurwerkshows in combinatie met laserstralen, het ontwikkelen van milieu vriendelijk vuurwerk en de 
vuurwerkbranche behulpzaam zijn bij sanering. Nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld het inzetten van ‘Drones 
shows’ waren op dat moment nog niet in beeld, nu is het een mooie optie! 
 
Inmiddels 13 jaren verder denk ik nog steeds in wat voor waanzin leven we in Nederland? 
Welke natie ter wereld staat toe dat in enkele uren haar grondgebied, mens en dier de vernieling in gaan. 
Uitzonderingen daar gelaten, jarenlang worden serieuze signalen uit de maatschappij genegeerd. Politieke 
arrogantie, Oost Indisch doof? Er zijn in ieder geval na een bizarre jaarwisseling in 2006/2007 (mist, 20 scholen in 
de hens enz.) volkomen onnodig en veelal onschuldig duizenden slachtoffers gevallen door het geweld van het 
consumentenvuurwerk, honderden mensen hebben daarbij blijvend oogletsel opgelopen of zijn blind geworden. 
De kosten voor de gezondheidszorg zijn al die jaren nauwelijks te becijferen! Miljoenen euro’s zijn de lucht 
ingeknald, miljarden euro’s schade. 
  
Misdadig 
Ik verwijt onze Nederlandse overheden in dit vuurwerkdossier een gebrek aan slagvaardigheid, een falend 
optreden. Tot mijn spijt is er geen sprake van daadkracht, geen integrale en lange termijnvisie. Een kortzichtig 
denken, een beleid van ‘dweilen met de kraan open’. De problemen worden verplaatst. 
 
Nederlandse grondwet 
De Nederlandse inwoners worden tijdens Oud en Nieuw niet beschermd, dit is in strijd met de Nederlandse 
grondwet. Deze biedt grondrechten voor de Nederlandse bevolking ter bescherming van de gezondheid en 
voorkoming van wanordelijkheden.  



2 

 

Bij de jaarwisselingen wordt de veiligheid niet gewaarborgd. Legaal en illegaal vuurwerk worden als wapen  ingezet 
tegen politie, brandweer en hulpverleners. In mijn ogen zou je dat misdadig kunnen noemen en is de Nederlandse 
politieke elite hiervoor verantwoordelijk. We hebben al jarenlang te maken met een overheid die slechte of halve 
maatregelen neemt. Vaak wordt als reden genoemd de angst voor stemmenverlies. 
 
Handhaving openbare orde 
Bij een algeheel verbod op het consumentenvuurwerk is handhaving van de openbare orde veel overzichtelijker.   
Apeldoorn en Rotterdam zijn de eerste gemeenten die een totaal vuurwerkverbod 2020-2021 hebben afgekondigd. 
Iedereen die dan in die gemeente vuurwerk afsteekt is dan in overtreding. Jaarlijks is gebleken dat de 
politiecapaciteit ontoereikend is om de openbare orde te handhaven. Het is verstandig dat bij een totaalverbod op 
het consumentenvuurwerk bestuursorganen ondersteuning  vragen van de marechaussee, korps mariniers en 
militairen. Immers, in bijzondere gevallen kan militaire steun worden aangevraagd bij de minister van  Defensie. 

Hoe dan ook, je moet het ijzer smeden als het heet is. En dat is nu het geval. Het jaar 2020 is het moment suprême.  
We willen niet langer meer geconfronteerd worden met knalgeluiden die doen denken aan oorlogsgeweld. Velen in 
onze samenleving kampen nog steeds met traumatische ervaringen van de tweede wereldoorlog. Het is meer dan 
genoeg geweest. Het roer moet radicaal om en zeker niet mondjesmaat. We willen af van deze rotzooi, die alleen 
maar ellende veroorzaakt! Waarom, er zijn inmiddels hele goede alternatieven. Ook siervuurwerk is uit den boze. 
Het is gevaarlijk en enorm schadelijk voor ons milieu (hebben we immers hoog in het vaandel staan!). Uiteraard zal 
ook het afsteken van carbid verboden moeten worden evenals ‘Vreugedevuren’ en ‘Paasvuren’. We willen toch 
geen Australische toestanden op Nederlandse bodem? 

Nieuwe visie 
Inmiddels heb ik mijn visie ten aanzien van centraal georganiseerde vuurwerkshows bijgesteld. Ook deze optie is 
inmiddels uit den boze en achterhaald vanwege de schadelijke effecten aan ons dierbare milieu. Apeldoorn en 
Rotterdam hebben inmiddels besloten als eerste gemeenten voor een totaal vuurwerkverbod. In plaats daarvan is 
men voornemens (VVD) om in Rotterdam in 14 wijken door de overheid georganiseerde vuurwerkshows te gaan 
organiseren. Absurd! Vanuit  milieustandpunt desastreus. Denk aan al die geconcentreerd fijnstof. Als je in een stad 
verlof geeft voor 14 aparte vuurwerkshows creëer je 14 sterk geconcentreede fijnstofhaarden die gevaarlijker zijn 
dan het individueel afsteken van vuurwerk!!!!!! Waarom geen gebruik maken van de meest geavenceerde 
technologieën met oogstrelende resultaten in samenwerking met de vuurwerkbranche (bij- en omscholing)? 

Uiterard blijf Ik voorstander van een totaalverbod op het consumentenvuurwerk in Nederland en liefst in Europees 
verband, en voorstander van shows, met gebruik van de meest recente niet luchtvervuilende technologieën:                                                                                                 

drones en laserstralen                                            

Een voorstel hiervoor is ingediend door vormgever Elzo Smid uit Groningen op 12 november 2019 bij het college 
van B &  van Groningen. Ik ben benieuwd!  
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