
Vuurwerk

Het is niet iets waar ik persoonlijk heel warm van word. Vuurwerk. Elk jaar 
vraag ik mij weer af wat het nut is van vele euro’s de lucht inschieten. Het is 
milieuvervuilend, gevaarlijk én weggegooid geld. Het vuurwerkverbod, wat nu 
al een paar jaar geldt, maakt mij daarom gelukkig. En prima om op bepaalde 
plekken naar een professionele vuurwerkshow te kijken, tuurlijk, want het blijft 
mooi om naar te kijken.  
Ik denk dat mijn afkeer van vuurwerk vooral is gekomen door mijn vader die 
het vroeger al spannend genoeg vond zijn ‘Camel zonder filter’ sigaret aan te 
steken en mijn broertje en ik al in vlammen zag opgaan als m’n moeder 
stiekem sterretjes had gekocht.

Afgelopen oud en nieuw hadden wij vrienden over om het nieuwe jaar goed in 
te luiden. Frank (arts en fijne gesprekspartner om onder andere de corona 
fictie weer van feiten te onderscheiden) en Lies (dierenarts en daarmee de 
vraagbaak van Mandy waar het gaat over dierengezondheid) en hun twee kids 
kwamen een dag of twee bij ons logeren. Frank had mij vooraf laten weten 
“wel vuurwerk mee te nemen voor de kids” en ik had ‘m verteld dat het 
verboden is om in Orvelte vuurwerk af te steken.  
“In ieder geval is knalvuurwerk niet gewenst in verband met alle diertjes in en 
om Orvelte”. “Het knalvuurwerk”, zo schreef hij terug, “gooi ik wel uit het raam 
als we weer terugrijden naar de beschaafde wereld”. “Neem jij jouw stukje 
‘westerse beschaving’ dan maar mee naar Orvelte”, appte ik hem sarcastisch 
terug. 

Om iets over 12 was het dan zover. Met z’n allen liepen we, met de 
kindervuurwerkpakketten, veiligheidsbrillen en aansteek-lontjes onder onze 
armen naar P1 omdat ik gehoord had dat je daar vuurwerk zou mogen 
afsteken. Gek eigenlijk dat het daar wél mag, want het is best aannemelijk dat 
er bij ’t Stokertje meer dan voldoende brandbaar materiaal op het erf ligt. De 
kids waren in ieder geval erg enthousiast en zo ging de ene voetzoeker na de 
andere gillende keukenmeid P1 over. Heel mooi of spannend was het verder 
niet. Ook niet toen ik drie voetzoekers, twee kleine knallers en een paar 
sterretjes met elkaar had verbonden en aanstak. Het resultaat was 
teleurstellend en de sfeer wat gelaten. 



En toen opeens? Knallen. Mooie pijlen 
de lucht in. Een fantastisch 
schouwspel boven de bomen van P1. 
“Wauw”, riep iedereen ademloos, “wat 
gaaf!”.
 
Dankzij de tijdelijke bewoners van het 
Tolhuis was er toch nog een (illegale) 
vuurwerkshow, die heel welkom was. 
Of waren het de overbuurtjes die ons 
deze mooie lichtshow schonken?  

Robin


