
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L U C H T I G    U B E L  Z U I D E R V E L D 

 

Houtstokers hechten aan warmte en gezelligheid (3/slot) 
 

 
 

Tussen de honderden Facebook-reacties 
die ik kreeg na mijn pleidooien tegen 
houtstook, was maar een enkeling die 
bekende het met mij eens te zijn dat 
deze middeleeuwse stookmethode 
aangepakt moet worden. Bijna 
beschroomd en timide, leek het, 
waagden ze het zich te roeren.  
 
Bloemlezing | De lawine aan boze 
reacties was dan ook overweldigend. 
Een beknopte bloemlezing:  
- “Ik ben van mening dat op elke boom 
een waarschuwing moet komen: het 
roken van deze boom is schadelijk voor 
uw gezondheid.” 

- “Je moet toch ergens met spoorbielzen 
en versleten schoenen heen.”  
- “Heerlijk, ik stook hem nog effen op zo 
met rubber.”  
- “Er moeten meer banden in de 
vuurkorf. Autobanden.” 
- “Ik zie een vroegtijdig einde van de 
roetveegpiet aankomen.”  
- “Dat ze Nederland niet opdoeken; geen 
sinterklaas, geen zwarte piet, geen 
indianenfeestjes. Alle mensen die niet 
willen leven in Nederland, ga a.u.b. weg 
naar een onbewoond eiland.” 
- “Het is wachten op een bericht dat het 
uitblazen van een kaars schadelijk is 
voor kinderen.”  
- “Hout genoeg, opstoken die handel.” 
- “Tuurlijk, pak de mensen die 
gezelligheid hebben van hun openhaard 
en vuurkorf maar weer aan. Vuurtje 
stoken doen ze al duizenden jaren”  
- “Dan moet je cremeren ook afschaffen. 
Bij bepaalde mensen komt er nu niet 

echt lekker frisse lucht uit hun kont of 
mond. Nog even, dan moet je belasting 
betalen als je een scheet laat.” 
- “Wat een gezeik. Als ik de vuurkorf aan 
wil doen doe ik dat lekker. Moeten de 
buren de ramen maar dicht doen als ze 
er last van hebben; het gebeurt op mijn 
grond en daar bepaal ik wat ik doe.” 
- “Fikkie steken is toch prachtig! 
Stelletje azijnzeikerds.” 
- “Kom niet aan mijn kacheltje, want 
dan breekt de hel los.” 
 
Het moge duidelijk zijn. Houtstokers 
hechten aan warmte en gezelligheid. 
 
Ubel Zuiderveld is PvdA-raadslid en 
secretaris van het Luchtfonds. 

 

NB: Dit was deel 3 (slot) van een 
columnserie over Facebook en 
houtstook. In deel 1: de persoonlijke 
reacties. Deel 2: reacties tegen de PvdA. 

 


