
Leeuwarden,  november 2008

Boekpresentatie Vuurwerk Nieuwspoort:
Waarom verknallen we onze jaarwisseling?

ZEVENKLAPPER

Vuurwerk:
- kost de belastingbetaler in 1 nacht circa 1 miljard euro
- leidt jaarlijks tot enkele doden en honderden gewonden;
- belast het milieu en de atmosfeer met grote hoeveelheden fi jn stof en andere giftige stoff en;
- stelt politie en brandweer voor grote organisatorische problemen qua personeel en aanpak;
- is ook in de legale variant levensgevaarlijk (75% van de ongelukken gebeurt met legaal vuurwerk);
- is in strijd met de Nederlandse Grondwet en Europese grondrechten; 
- staat wereldwijd  ter discussie (zie onder meer www.stop-fi reworks.org en www.preventblindness.org )

Geachte heer / mevrouw

Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor de presentatie van ons spectaculaire ‘vuurwerkpakket’ met drie 
bijzondere boeken in:

Perscentrum Nieuwspoort Op: 
Lange Poten 10  Maandag 8 december
2511 CL Den Haag  Van 13.00-15.00 uur

Programma:
12.45 - 13.15 uur  Inloop en welkom door Wim Eilering van ‘Debatcompany’
13.15 uur  Toespraak Paul Steverink, voorzitter Stichting ‘Comité Staakt het Vuren’
13.20 uur Presentatie: ‘Eén miljard verknallen’ door Benn Bergmann, econoom
13.35 uur Toespraken Johan Meijering en Johan van Wijk, auteurs
13.45 uur Presentatie eerste exemplaar ‘Vuurwerkpakket’
13.50 uur Toespraak  
14.00 – 15.00 uur Persconferentie

Ieder jaar opnieuw wordt er voor miljoenen euro’s aan vuurwerk verknald, met alle gevolgen van dien voor 
het milieu en de gezondheid. Vandalisme, brandschade, vuurwerkslachtoff ers, het lijkt er allemaal gewoon bij 
te horen. Johan Meijering, Paul Steverink en Johan van Wijk denken daar heel anders over. Samen hebben ze de 
stichting ‘Staakt het Vuren’ opgericht, met als doel bewustwording, om mensen wakker te schudden. Het is geen 
actiegroep die het vuurwerk zonder onderbouwing af wil schaff en. De schrijvers komen met de kale feiten en 
cijfers en doen op basis daarvan concrete aanbevelingen richting diverse overheden en betrokken instanties (politie, 
brandweer en zorginstellingen). Deze conclusies verschillen substantieel van die uit een vervolgonderzoek van de 
Politieacademie en ‘Een prettige jaarwisseling’ het onderzoeksrapport van de Commissie Overlast Jaarwisseling, 
onder voorzitterschap van Thom de Graaf.
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Actuele ontwikkelingen:
Visie Kabinet Balkenende IV: (brief aan de Tweede Kamer op 2 juli 2008): “Uit onderzoek blijkt weliswaar • 
dat ongeveer de helft van de Nederlanders vindt dat het afsteken van consumentenvuurwerk verboden moet 
worden, maar dat 45 procent beslist geen afsteekverbod wil. Het kabinet is van mening dat het afsteken van 
consumentenvuurwerk niet verboden moet worden.”

In België hebben onlangs de Vlaamse gemeenten Balen, Dessel en Mol besloten het consumentenvuurwerk in • 
hun gemeenten te verbieden. 

Onder auspiciën van de stichting verschijnen nu, vlak voor de jaarwisseling, drie boeken tegelijk die het onderwerp 
vuurwerk uit drie invalshoeken belichten. In de boeken zullen onder meer aan de orde komen: milieu- en 
letselschade, geweldsdelicten, brandstichtingen, de kosten en de schade van de vuurwerkhandel, de geldverspilling, 
de problemen bij zowel de productie, regels en wetgeving, opslag, vervoer, verpakking, de kwaliteit van legaal 
vuurwerk, de handel in illegaal vuurwerk en misdaad. 

“Vuurwerk – Dagboek van een ruststoker” is een dagboek waarin Johan Meijering verslag doet van een jaar van 
onderzoek en strijd om een vuurwerkvrije jaarwisseling te bevorderen

“Explosief Vuurwerk – Feiten liegen niet” is een feitenboek van Johan Meijering. Een gedetailleerd naslagwerk over 
de echte feiten en cijfers met betrekking tot legaal en illegaal vuurwerk.

“Verwoestend Vuurwerk” is een spannende en tegelijkertijd hilarische roman van Johan van Wijk waarin 
verschillende mensen fi gureren die bij productie, opslag, handel en strijd tegen vuurwerk betrokken zijn.

Kortom, een vuurwerkpakket met echte knallers! 

Over de initiatiefnemer:
Johan Meijering studeerde sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. 
Hij begon zijn carrière als (hoofd)agent bij de gemeentepolitie en werkte later als 
maatschappelijk werker en sociale wetenschapper bij diverse gemeentelijke overheden. Al 
van jongs af startte hij veel initiatieven op het terrein van woon- en leefmilieu. Zo heeft hij 
gepoogd het vervalsen van kunst en het verhandelen van valse kunst aan banden te leggen. 
Hij is een bevlogen man, die op idealistische en onorthodoxe wijze staat voor zijn idealen. 

Onderschrift voor de redactie:
De boeken worden uitgegeven door de Stichting Comité Staakt het Vuren. Voor meer inhoudelijke informatie over 
de boeken kunt u zich met de stichting in verbinding stellen, adres: Moesstraat 20, 9717 JW Groningen 
Tel. 050 – 5712005, of kijk op de website: www.staakthetvuren.com

Uitgeverij Elikser B.V. verzorgt de realisatie van deze drie uitgaven. Wilt u een recensie-exemplaar van een of 
meerdere van de boeken ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Jitske Kingma, jitskekingma@elikser.nl, 
058-2894857, 06-48626286

Kunt u ons voor 1 december laten weten of u op de presentatie komt? 
Dat kan per mail, naar: jitskekingma@elikser.nl.


