
Preciezen en 

Wat voelde ik mee met Benno Bruggink, de woordvoerder 
van de NVWA, toen ik hem op de radio hoorde. Hij verde-
digde, duidelijk contrecoeur, het NVWA-optreden tegen het 
opsteken van een sigaret door Hans Teeuwen in de VPRO-stu-
dio. Eerst dacht ik nog: ‘Ach, het is komkommertijd. Over een 
weekje hoor je er niemand meer over’. Maar al snel bedacht 
ik me dat Hans Benno ongetwijfeld compleet zal fileren in zijn 
volgende cabaretprogramma. Niet leuk voor Benno, wel voor 
het publiek.
Het ergste moet dan nog komen. Tot in lengte van jaren zal 
Benno in huiskamers ‘schitteren’, dankzij de DVD die na afloop 
van de theatertour wordt uitgebracht. 

Toen ik me dat realiseerde, had ik nog meer te doen met de 
twee arme NVWA-controleurs, die, nu al, een hoofdrol spelen 
in het YouTube-filmpje, waarin 
zij de plaats delict 
onderzoeken. 

In de sleutelscène onderwerpen zij de asbak in kwestie aan 
een nauwgezet onderzoek. Daarbij krijgt de onderkant van 
het ding speciale aandacht. Wat een geluk dat die brutale 
Teeuwen zijn as niet gewoon op de studiovloer heeft gedropt. 
Anders had de linoleum ook nog van de studiovloer losgetrok-
ken moeten worden.

Voor mij is de NVWA-actie een typisch gevalletje van ‘Holland 
op zijn smalst’, waar ik smakelijk om moet lachen. Hoe anders 
is dat bij sommige andere landgenoten. 
Ongelofelijk hoe ver men gaat in de verwensingen aan het 
adres van NVWA’ers op websites en in tweets. Alsof de NVWA 
uit louter - ik verwoord het netjes - gefrustreerde preciezen 
bestaat. Eerlijk gezegd denk ik dat de verhouding preciezen - 
rekkelijken bij NVWA’ers niet anders is dan bij de rest van ons 
volk. Het waren preciezen uit het gewone volk die de overtre-
ding van het rookverbod meldden bij de NVWA. Op zo’n mo-

ment kan de NVWA niet anders dan handelend optreden. 

Telkens wanneer de bestuursrechter de NVWA in 
het ongelijk stelt, komen vergelijkbare negatieve 

sentimenten los. Onbegrijpelijk! Regelgeving 
die op democratische wijze tot stand is geko-
men, moet gehandhaafd worden. Daar heb-
ben maatschappij, burgers en consumenten 
belang bij. Onduidelijkheden, die helaas in-
herent zijn aan regelgeving, leggen wij als 
beschaafd land voor aan de onafhankelijke 
rechter. Die verschaft dan duidelijkheid. Dat 
is winst voor alle partijen.
Is dat nu juist niet één van de grote verwor-
venheden van onze rechtstaat?
Precies!
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