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Het was weer een jaarwisseling in de beste door velen zo gekoesterde oer-Hollandse traditie: lawaaiig,
gewelddadig en vernielzuchtig. Want hoeveel rapporten en adviezen er ook komen, de coalitie houdt
strak vast aan de vrijheid om knalvuurwerk af te mogen steken. Dus is het fijn feesten met oud en nieuw:
je sticht een brandje of slaat iemand in elkaar, wacht tot de hulpverleners komen en bestookt die dan
met zwaar vuurwerk. Lol! En als je maar met genoeg bent, kun je zelfs de politie ermee wegjagen zoals in
Waardenburg gebeurde. Ministers roepen stoer wat over strengere straffen bij geweld tegen
hulpverleners, terwijl ze weten dat die bij een pakkans van nagenoeg nul geen effect hebben. Ik weet
eigenlijk niet wat erger is: vuurwerk met alle bijbehorende schade en slachtoffers welbewust vrij laten of
het hypocriete gebazel achteraf over die strengere straffen.
De gemakzuchtige laisser-faire houding ten opzichte van vuurwerk staat in wel heel schril contrast met
de grote inzet vanuit het kabinet om het experiment met het gedoogd telen van cannabis zo kansarm
mogelijk te maken. Kennelijk mag dit experiment niet slagen, ook al is vrije teelt elders in de wereld de
opkomende trend. Met het curieuze gevolg dat Nederland met zijn sterke agrarische technologiesector
de slag om de innovatie op het gebied van die teelt verliest. Zoals de voorsprong die er ooit was op het
gebied van windmolens verloren ging toen vanaf de jaren '80 opeenvolgende kabinetten alleen maar
inzetten op fossiele brandstoffen. Het lijkt haast wel op een deal binnen de coalitie: jullie geen
vuurwerkverbod, wij een bij voorbaat kansloos cannabisexperiment.
Wat vuurwerk en cannabis gemeen hebben, is dat de problemen zich op lokaal niveau manifesteren.
Vanuit een ministerie of de Kamer is het fijn filosoferen over de culturele aspecten van vuurwerk of over
de gevaren van genotmiddelen in het algemeen en daar nog eens een rapportje over laten schrijven.
Gewonde hulpverleners, opgeblazen straatmeubilair en grootschalige criminaliteit vanwege illegale
cannabisteelt zijn dan hooguit abstracte noties in kwantitatieve overzichten. Op zijn best zijn het
argumenten om te pleiten voor strengere straffen. Daar hebben lokale overheden natuurlijk niets aan.
De mogelijkheid tot het instellen van vuurwerkvrije zones zou enig soelaas kunnen bieden, maar serieuze
handhaving ervan vraagt veel meer capaciteit dan er beschikbaar is waardoor het in de praktijk weinig
uithaalt. Zonder een knalvuurwerkverbod blijft de traditie van steeds meer geweld en vernieling bestaan
en is het op lokaal niveau jaar in jaar uit weer een kwestie van gelaten ondergaan, opruimen en de
schade herstellen. Net zoals het niet veranderen van de cannabiswetgeving op steeds meer plaatsen tot
ontwrichting leidt, wat lokaal dan weer mag worden opgevangen.
Op deze dossiers staat deze coalitie zo demonstratief met de rug naar de samenleving dat je onderhand
zou hopen op een wisseling van de macht. Het wordt tijd dat er een regering komt die deze
veiligheidsproblemen niet negeert en zelfs laat verergeren. Een regering die niet bang is om beleid te
voeren dat misschien niet bij iedereen populair is en dat niet louter dogmatisch is gedreven. Steeds
zwaarder knalvuurwerk leidt nu eenmaal tot steeds grotere problemen en cannabisgebruik is simpelweg
niet de kortste weg naar de hel. Hulpverleners hebben weer letterlijk aan den lijve mogen ervaren dat ze
van deze regering geen enkele steun hoeven te verwachten. Hopelijk is 2019 het jaar van de verandering.

