INTERVIEW MET RADIO GELDERLAND 15-12-2011
met Paul Steverink, voorzitter van de stichting Staakt het Vuren.
Interviewer:
Politie en justitie maken zich grote zorgen over het steeds zwaardere vuurwerk , dat illegaal
ons land binnenkomt. Met dat vuurwerk wordt ook steeds meer schade aangericht en ook
komen levens in gevaar. De politie heeft sinds kort een speciale opsporingseenheid in het
leven geroepen, die jacht moet gaan maken op dat illegale vuurwerk. De stichting Staakt het
Vuren maakt zich al veel langer zorgen. Paul Steverink is voorzitter van Staakt het vuren,
goedemiddag.
1. Is er nou bij benadering bekend hoeveel illegaal vuurwerk ons land binnenkomt?
In 2009 hebben wij zelf via de media 1,3 miljoen kilo illegaal vuurwerk opgespoord. Het OM
berichtte dat er in 2009 ‘slechts’ 200.000 kilo in beslag was genomen. In 2010 zou het OM
nog maar 90.000 kilo hebben opgespoord. In 2011 meldt het OM dan weer dat er in 2010
maar liefst 1.5 miljoen kilo in beslag is genomen en dat dit een kwart is van een totaal van
6 miljoen kilo. Dus 4.5 miljoen werd niet in beslag genomen.

2. Vroeger was het nog overzichtelijk: illegaal vuurwerk kwam uit Duitsland of België,
maar dat is veranderd hè?
Sinds 2007 zijn de grenzen opengegaan voor illegaal vuurwerk uit de voormalige
Oostbloklanden: Letland, Litouwen, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, en Polen (Polen via
internet bestellingen). Het vuurwerk komt daar binnen via China. Italië en Tsjechië zijn er als
importland van vuurwerk voor ons land recentelijk bij gekomen. Bij elkaar opgeteld komt er
illegaal vuurwerk onze grens over vanuit 10 landen. Niet door de mazen van het net, maar via
één groot gat!.....
3. Om wat voor soort vuurwerk gaat het dan?
Lawine pijlen
Gebruikt in de Alpen als explosief om losse sneeuw in de bergen gecontroleerd naar beneden
te krijgen en op te ruimen en de skiërs vóór te zijn, te voorkomen dat ze in een lawine verzeild
raken. Ongecontroleerde lawines vallen op huizen die dan geïsoleerd worden.
De lawinepijl geeft twee 2 knallen:
1e knal bij het ontsteken. De pijl heeft een extra lading knalkruit. Snel weg ermee dus.
2e knal is bedoeld om in de lucht te exploderen en sterren te laten schitteren
Wacht je te lang, ben je onzeker, heb je gedronken, krijg je 2 knallen achterelkaar in je hand:
hand eraf, ogen eruit, trommelvlies gescheurd. Kinderen kunnen er dood aan gaan.
Vooral bij regen en sneeuw kan de pijl vroegtijdig afgaan.
De Vuurpijl 901 is extra zwaar en gevaarlijk, spat uit elkaar in je hand als je er niet snel bij
bent. Kan je auto, je huis, een flitspaal, je leven opblazen. Onhandige mensen zijn de pineut.
Je speelt met je leven. Vuurwerk met drank beïnvloed je concentratie zoals bij autorijden
onder invloed. Dat kinderen dit afsteken is ‘out of the question’ ondenkbaar.
Vuurwerkpistool
Voor 20 euro koop je patronen. Die kun je afschieten op mensen, veroorzaken zware schade
aan ogen en oren, en geven brandwonden. In Duitsland kun je voor 200 euro een
vuuwerkwapen kopen. Als je één onderdeel van het pistool vervangt, heb je een echt 9
millimeter pistool. Dan koop je 9 millimeter kogels en schiet je mensen dood.

4. Gek toch, dat het kabinet zwaarder legaal vuurwerk toe gaat staan…..
De verdediging is dat één stuk vuurwerk met extra beschermend omhulsel al meer dan 10 kilo
weegt. Dus wordt meer gewicht toegestaan. Als je eerder voor 10 kilo kon kopen van allerlei
soorten blijk je er nu 25 kilo van te mogen kopen. Voor mij onbegrijpelijk. En dat mag van
het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het is een verkeerd signaal om zwaarder
vuurwerk toe te laten.
5. En recepten om vuurwerkbommen te maken staan gewoon op internet, dus je kunt ook
thuis gaan knutselen!
Dat doen kinderen die als kindsoldaten geronseld worden om zelfgemaakte bommen te maken
en de procedure als filmpje op internet te zetten zonder dat de ouders het weten. Het vuurwerk
daarvoor komt uit Italië en Tsjechië. Deze radicalisering van het vuurwerk is tegen de
Rechten van het Kind. De regering heeft geen controle meer op het illegale vuurwerk en doet
ook nog alsof legaal vuurwerk veilig is..
6. Nou is er een paar jaar geleden nog sprake geweest van een totaal verbod op vuurwerk,
maar daar is nooit meer iets van vernomen. Is dat wat u wilt?
Wat wij willen is vuurwerkshows, afgestoken door professionals. Mensen kijken met de wind
in de rug. Het signaal zou moeten zijn: meer bewustmaking om mentaliteitsverandering
teweeg te brengen. Ommekeer ommekaar. Sociale cohesie is nodig tegen het privé afsteken:
ikke ikke ikke en de rest kan stikke. dat kan niet. Nee samen naar de vuurwerkshow zoals in
Australië, Nieuw Zeeland, Canada,Oostenrijk, Zwitserland. In 2008 hebben we een
symposium in Groningen georganiseerd: De oproep was : Staakt het Vuren!Waarom één
miljard verknallen? Drs. Benn Bergmann berekende de maatschappelijke kosten op bijna één
miljard euro. Geef die toch aan Jan Kees de Jager, want die heeft 5 tot 10 miljard nodig!!
7. In elk geval heeft justitie de straffen op het afstreken van illegaal vuurwerk fors
verhoogd. Dat is tenminste iets…..
Minister Ivo Opstelten heeft een enorm probleem geërfd. Onmogelijk om dat in één klap op
te lossen, of? Individueel afsteken van consumentenvuurwerk vervangen door prachtige
vuurwerkshows. En laat je niets wijsmaken over legaal vuurwerk, als zou dat veilig zijn.
Legaal vuurwerk is niet veilig. Oogarts Tjeerd de Faber behandelde in december 2010
250 mensen met oogletsels, waarvan de helft kinderen…als resultaat van legaal vuurwerk!
Interviewer.
We gaan het de komende weken afwachten. Bedankt.
Paul Steverink:
Dit is een vrije weergave van het interview om het lezen te vergemakkelijken.

