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Oranjetroep 

Denk je op je gemak, ongestoord naar het Nederlands elftal te kunnen 

kijken, bier en chips onder handbereik, moet je ineens opletten dat je kin-

deren niet stikken in de oranjeprullaria die je hebt verzameld: oranje 

petjes, oranje sambashirtjes, oranje roepflessen -de naam alleen al-, 

oranje veren, oranje sambaballen, oranje hamstertjes, oranje jurkjes, 

oranje zonnebrillen, oranje vlaggetjes, oranje tompoucen en natuurlijk 

oranje juichpetten en juichpakken -zonder het natuurlijk aan te trekken, 

dat vind ik nou wel een vondst. 

 

De Voedsel- en Waren Authoriteit liet weten dat de twee helften van de 

sambaballen los kunnen raken; de kleine balletjes die dan tevoorschijn 

komen, kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Bovendien kunnen ze stik-

ken in het handvat wanneer ze dat in hun mond steken. Ja, zo lust ik er 

nog wel één: steelpannen, potloden, stoffer en blik, kaarsen, vibrators en 

nog een regiment gebruiksvoorwerpen, moet ik die allemaal uit mijn huis 

verbannen? Maar goed. Al eerder was er een waarschuwing dat een stic-

kertje gemakkelijk los kan laten van de rug van de hamstertjes en door 

kleintjes in de mond kan worden gestopt. Met fatale gevolgen! Ik raad ie-

dereen aan alleen nog te emailen en zeker ook geen postzegels meer te 

gebruiken, want ook die raken eenvoudig los en plakken niet altijd. Ook 

het mondstuk van de roepfles niet stevig op het ding vast te zitten en kan 

zo in de keel terechtkomen. Tenslotte de sambabaltoeter, blijkbaar een 

kruising van eerdergenoemde artikelen, waarvan kleine onderdelen kun-

nen losraken. De mogelijke gevolgen zijn inmiddels duidelijk. 

 

Zonder dat daar in de media al aandacht aan is besteed, waarschuw ik 

ook maar vast dat kinderen de oranje veren of de poten van de zonnebril-

len in mond, neus, oren of andere openingen kunnen stoppen. En wat te 

denken van een juichpak dat u terzijde heeft gelegd omdat er even niets 

te juichen valt. Een prachtige verstopplek voor peutertjes, maar eenmaal 

in het pak zal de adem ze al snel worden benomen. Of ze worden platge-

trapt omdat u niet in de gaten heeft dat zoon of dochter erin zit. 

 

Wat een flauwekul allemaal. Is het niet vanzelfsprekend om de kinderen in 

de gaten te houden en geen dingen te geven waarmee ze beter niet kun-

nen spelen? Is het ook niet vanzelfsprekend dat fabrikanten en leveran-
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ciers hun spullen eerst testen en dan pas aan klanten aanbieden? We 

hebben allemaal zo onze verantwoordelijkheden. Van prullaria die gratis 

worden weggeven en waarschijnlijk niet meer dan twee cent per duizend 

stuks hebben gekost, mag je dat blijkbaar niet verwachten. Liever publice-

ren we achteraf ‘belangrijke veiligheidswaarschuwingen’.  

 

Gelukkig zijn mijn kinderen volwassen en de deur uit! 

 

Amsterdam, 5 juli 2014 


