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Inleiding 

Bij vuurwerk denk je al snel aan oud en 
nieuw. 
Dan wordt er in Nederland voor tientallen 
miljoenen euro’s aan vuurwerk de lucht 
ingeschoten. 
In dit boek lees je dat er meer vuurwerk is 
dan het vuurwerk met oud en nieuw. 
Je leest ook over de geschiedenis van het 
vuurwerk. 
Verder leer je meer over de ingrediënten 
van een stuk vuurwerk en over de verschil-
lende soorten vuurwerk. 
En hoe werkt professioneel vuurwerk 
eigenlijk? 
Het boek eindigt met een hoofdstuk over 
vuurwerk en veiligheid. 
 



1. Geschiedenis 

China 
In oude Chinese boeken uit de 7e eeuw na Chr. 
wordt voor het eerst over vuurwerk gesproken. 
In China bestond toen al het beroep vuurwerk-
maker. 
Er bestaat een oud verhaal dat vuurwerk uit-
gevonden werd door een kok. 
De kok stond te koken. Hij strooide een soort 
zout, salpeter, in het eten. Er viel wat salpeter 
naast de pan in het vuur. Plotseling verscheen er 
een mooi gekleurde vlam. 
Buskruit 
In China was ook al het buskruit uitgevonden.  
In dat buskruit zat houtskool, zwavel en salpeter.  
Deze drie stoffen bijelkaar waren niet echt 
gevaarlijk. Alleen als de stoffen bijelkaar in een 
afgesloten  ruimte zaten, werd het gevaarlijk. 
De Chinezen stopten houtskool, salpeter en 
zwavel in een hol stuk bamboe.  Het stuk bamboe 
werd aan beide kanten goed afgesloten. 
De bamboestaaf  werd in brand gestoken. Binnen 
in het bamboe ontstond een gas. Dat gas zette 
steeds meer uit. Een explosie  met een luide knal 
was het gevolg. 

Vuurwerk in het oude China 

Buskruit  Bamboe 



Feesten en godsdienst 
Vuurwerk was en is nog steeds een belang-
rijk onderdeel van het leven in China. 
Vroeger werden er al op feesten grote hoe-
veelheden vuurwerk afgestoken. 
Op bruiloften werden bijvoorbeeld vuurwerk 
afgestoken, maar ook als een leger een 
belangrijke overwinning behaald had. 
Ook in de godsdienst had het vuurwerk een 
rol. 
Door de luide knallen en het vuur werden alle 
boze geesten in één klap verdreven. 
Leger 
Verder gebruikte het leger vuurwerk. In de 
nacht werd het slagveld verlicht door vuur-
werk. 
Natuurlijk kreeg het buskruit een belangrijke 
rol op het slagveld. Buskruit werd een 
wapen. Ontploffingen met buskruit waren 
dodelijk. 
Als later het buskruit in Europa terechtkomt 
betekent dat het einde van de kastelen in de 
middeleeuwen. Tegen de kracht van het bus-
kruit is zelfs een kasteel niet bestand. 

Vuurwerk bij feesten 

Buskruit wordt een wapen 



2. De ingrediënten 

De brandstof 
In vuurwerk zit gemalen houts-
kool. Deze stof is brandbaar. Een zuurstofgever 

Een brandstof kan alleen bran-
den als er zuurstof is.  
Vuurwerk zit in papier ingepakt. 
Er komt geen buitenlucht bij. 
Een stof als salpeter zorgt bin-
nenin voor de zuurstof. 

Een afremmer 
Die afremmer helpt bij het ver-
branden van de brandstof.  
De afremmer zorgt dat er een 
gas vrijkomt. Zwavel en suiker 
zijn afremmers. Een regulator 

Deze stof regelt de snelheid 
waarmee het vuurwerk afgaat. 
Het is een poeder van metaal. 

Kleurmiddelen 
Deze geven het vuurwerk de ver-
schillende kleuren. Het metaal 
koper geeft een blauwe kleur.  
De stof kalk zorgt voor de kleur 
oranje. 

Een bindmiddel 
Dit is een soort zetmeel uit aard-
appelen. Het houdt alle 
stoffen in het vuurwerk 
bijelkaar. 

Wat zit er precies in 
vuurwerk? 



3. Soorten vuurwerk 

A. Fop– of  kindervuurwerk 
Dit vuurwerk is het hele jaar te koop voor 
iedereen die ouder is dan 12 jaar.  Bij dit 
vuurwerk moet je denken aan: knal-
erwten, sterretjes, Bengaalse lucifers en 
trektouwtjes. Het is vrij ongevaarlijk vuur-
werk, dat weinig lawaai geeft. 
 
B. Consumentenvuurwerk 
Dit vuurwerk wordt de drie dagen voor 
oud en nieuw verkocht aan personen, die 
ouder dan 16 jaar zijn. Je mag maximaal 
25 kilogram van dit vuurwerk kopen. En je 
mag het alleen afsteken op 30 december 
vanaf  10 uur in de ochtend tot Nieuw-
jaarsdag 2 uur in de ochtend. 
Dit vuurwerk is knalvuurwerk (rotje, cake, 
luchthuiler, strijker, Chinese rol) of  
siervuurwerk (vuurpijl, Romeinse kaars, 
Bengaals vuur) 

Knalerwten 
Trektouwtjes 

Consumentenvuurwerk 



C. Professioneel vuurwerk 
Dit is speciaal vuurwerk dat alleen door 
specialisten mag worden afgestoken bij 
speciale gelegenheden.  
Denk aan stadsfeesten, festivals of  ope-
ningen. 
Er moet van tevoren een vergunning aan-
gevraagd worden. Ook wordt er extra 
goed op de veiligheid gelet. 
Dit vuurwerk is veel krachtiger dan con-
sumentenvuurwerk. Het wordt met mor-
tieren (een soort kanonnen) afgeschoten 
en ontploft hoog in de lucht of  net boven 
water. 
D. Ernstvuurwerk 
Dit vuurwerk wordt gebruikt in nood-
situaties aan boord van schepen.  
Dit vuurwerk is een signaal voor hulp. 
Het kunnen fakkels, vuurpijlen en para-
chutes zijn. 
E. Elektronisch vuurwerk 
Dit vuurwerk werkt helemaal zonder 
kruit. Elektriciteit zorgt voor een span-
ning. Die spanning veroorzaakt de knal. 

Professioneel vuurwerk 

Ernstvuurwerk 

Elektronisch vuurwerk 



4. Professioneel vuurwerk 

De mortierbom of shell 
Binnenin de shell kunnen 
meerdere “kamers” zitten 
die afzonderlijk ontploffen. 
Elke kamer geeft zijn eigen 
kleur. De shell is gemaakt 
van karton of plastic. 

Hoe  gaat professioneel vuur-
werk de lucht in? 

De mortier 
Een soort kanon dat het onaan-
gestoken vuurwerk loodrecht 
de lucht inschiet. 

Kartonnen schijf 
Deze houdt de shell op 
zijn plaats. 

Lont 
Het lont is meestal 
elektronisch. 

Het buskruit 
Dit buskruit zorgt voor de 
explosie in de lucht. 

mortierbom 

Het buskruit 
Dit buskruit zorgt ervoor dat de 
shell uit het mortierkanon vliegt. 

Lont 
Dit lont heeft een vertraging. 
Zo kan de show precies seconde 
voor seconde gepland worden. 

“Sterren” 
Stereen zorgen voor het lichteffect 
in de lucht. 



5. Veiligheid 

Oud en nieuw 
In Nederland denk je bij vuurwerk aan oud en 
nieuw. Dan vliegt er voor tientallen miljoenen 
euro’s aan vuurwerk de lucht in. 
Natuurlijk is er de pret en spanning van het 
afsteken van het vuurwerk.  
Maar het vuurwerk zorgt ook voor minder 
leuke kanten.  
De lucht wordt een tijdje heel erg vervuild en 
na het feest blijft er veel zwerfafval achter op 
straat. 
Voor veel huisdieren is het geknal niet echt 
een feest. Het levert veel stress op. 
Ongelukken 
Voor sommige afstekers van vuurwerk eindigt 
het feest in een nachtmerrie.  Zij steken hun 
vuurwerk onzorgvuldig af  of  raken gewond 
door het vuurwerk van een ander. 
De meeste schade lopen de vingers op, 
gevolgd door de handen. Daarna volgen de 
ogen en andere delen van het hoofd. 
Maar ook het gehoor kan flinke schade op-
lopen. 



Oorzaken 
De meeste ongelukken worden veroor-
zaakt door vuurwerk dat weigert. 
Men probeert het nog eens, maar vaak is 
de lont een stuk korter geworden. 
Daardoor explodeert het vuurwerk van 
te dichtbij. 
Ook wordt er soms vuurwerk open-
gemaakt. Het kruit wordt gebruikt om 
eigen vuurwerk te maken. Je hebt al 
gelezen dat het maken van vuurwerk een 
vak apart is. Je begrijpt dat de amateur 
een gevaarlijk spel speelt bij zo’n zelf-
gemaakte “bom”.  Niemand weet wat er 
gaat gebeuren. En de verrassing kan 
soms helemaal verkeerd uitpakken. 
Iemand met teveel alcohol op ziet vaak 
geen gevaar meer. Hij gaat zich roeke-
loos gedragen met zijn vuurwerk en 
brengt daarbij zichzelf  en anderen in 
gevaar. 



Veilig afsteken 
Om oud en nieuw tot een geslaagd feest zonder 
ongelukken te maken, zijn hier wat tips: 
 Gooi nooit met vuurwerk. 
 Zorg dat je hoofd zich niet boven het vuur-

werk bevind. Steek vuurwerk af  met een 
gestrekte of  lichtgebogen arm. 

 Maak vuurwerk nooit open. 
 Maak nooit zelf  vuurwerk. 
 Stop vuurwerk niet los in jas– of  broek-

zakken. 
 Trek kleding aan die tegen vonken kan. Dus 

geen jas van een kunststof  als nylon. 
 Lees de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk 

goed. En doe wat er gezegd wordt. 
 Zet siervuurwerk stevig neer. Gebruik voor 

vuurpijlen een fles  halfgevuld met zand, 
 Steek geen vuurwerk uit de hand af. 
 Gebruik geen aanstekers of  lucifers, maar 

een aansteeklont om vuurwerk aan te steken. 
 Laat anderen minimaal 6 meter afstand hou-

den. 
 Richt nooit je vuurwerk op mensen of  dieren. 
 Draag een vuuwerkbril. 

Veiligheid 

Aansteeklont  

vuurwerkbril 



6. Vuurwerkweetjes 

China 
Je wist al dat China het geboorteland vam het 
vuurwerk is. 
China is nog steeds het belangrijkste land waar 
vuurwerk gemaakt wordt. Ongeveer 90% van alle 
vuurwerk in de wereld wordt gemaakt in China. 

Afstand 
Net als bij onweer zie je bij vuurwerk eerst het 
licht en hoor je pas daarna de knal. Dat komt, 
omdat licht zich sneller verplaatst door de ruimte 
dan geluid. Zie je het licht van vuurwerk? Tel dan 
het aantal seconden tussen flits en knal. Deel dan 
het aantal seconden door het getal 3. Voorbeeld: 
De tijd tussen flits en knal is 6 tellen. De som 
wordt 6:3=2. Je staat dus op een afstand van 3 
kilomenter van het vuurwerk, 



Vuurwerkramp 
Op zaterdag 13 mei 2000 werd de stad 
Enschede getroffen door een enorme 
vuurwerkramp. Een opslagruimte voor 
vuurwerk vatte vlam. Het kostte 23 
mensen het leven. Ongeveer 950 mensen 
raakten gewond en 200 woningen werden 
totaal vernield. 

Lont 
Een belangrijk onderdeel van vuurwerk is een 
lont. Het is gevlochten katoendraad dat 
gedrenkt is in een papje van kruit en 
bindmiddel. Door het kruit brandt het lontje 
snel.  Het brandt binnen de 3 tot 8 seconden 
op.  



Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-vuurwerkshow/
#q=vuurwerk  

Klokhuis: vuurwerkshow 

7. Filmpjes 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-vuurwerkshow/#q=vuurwerk
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-vuurwerkshow/#q=vuurwerk
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-vuurwerkshow/#q=vuurwerk






http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurwerk 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fireworks 

http://chemistry.about.com/od/historyofchemistry/a/
fireworkhistory.htm 

Bronnen en foto’s 



Dit is een uitgave van E-duboek 

Website: www.eduboek.nl 

© Copyright Age Cnossen 2013 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag 

niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Ondanks alle aan de samenstelling van dit e-boek bestede zorg kan noch de auteur, 

noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van 

enige fout in deze uitgave. 


