Rode papiersnippers
Bij de jaarwisseling wordt weer vuurwerk afgestoken. Een traditie die is
overgenomen van de Chinezen. Met het vuurwerk verjagen we demonen en vieren
we de komst van het nieuwe jaar. De eerste dagen van het nieuwe jaar is dat goed
te zien, sommige straten kleuren rood van de vuurwerksnippers…
Tradities
Tradities zijn meestal mooi en leuk. Als iemand vuurwerk wil kopen en afsteken wens ik
hem/haar veel plezier. Eerlijk gezegd geniet ik alleen maar van siervuurwerk en ook
mijn hond wordt niet vrolijk van knallers.
Veel rood
Al jaren valt me op dat de meeste rode vuurwerkresten in die buurten liggen waar ik als
gerechtsdeurwaarder ook vaak kom. In deze wijken komen schulden relatief vaker voor
dan in overige delen van de gemeente en wordt er tegelijkertijd meer duur vuurwerk
afgestoken dan in andere wijken.
Keuzes
Hoewel ik niet veel om vuurwerk geef, maken de bewoners van veel van de buurten
waar ik kom dus andere keuzes. Daar wordt vuurwerk veelal gekocht om de traditie
levend te houden. Enerzijds snap ik dat wel. Sommigen zullen het afsteken van
vuurwerk gebruiken om de ‘schulddemonen’ van het oude jaar te verjagen met de hoop
op een beter, voorspoedig nieuwjaar. Dat wens ik iedereen uiteraard ook toe!
Valse start
Anderzijds kan een nieuwe start in het nieuwe jaar snel een valse start worden als er
veel geld besteed wordt aan vuurwerk. Waar veel bewoners van deze wijken voorzichtig
moeten zijn om alles te kunnen betalen, is vuurwerk een dure traditie die snel
betalingsproblemen inluidt.
Gezond verstand
Wil ik het verbieden? Nee, dat is denk ik onmogelijk en is niet te handhaven. Wel denk ik
dat het tijd is dat we ons allemaal beseffen dat niet alles kan. We moeten soms de keuze
maken om sommige zaken níet te kopen, omdat het geld er niet is. Dat is gezond
verstand. Wat mij betreft zouden we dat meer moeten waarderen en moeten uitdragen
in het nieuwe jaar!
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