
Schrijven met thee, koffie en cacao 

Onderzoeksvraag 

 

Hoe kan je een tekst schrijven met thee, koffie of cacao?  

 

Voorbereiding 

Begrippen als achtergrond voor experiment 

 

 

oxidatie 

 

Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

- 2 bekerglazen 

- glazen staaf, spatel 

-  kookplaat 

- Balans 

- trechter en filtreerpapier 

- penseel of veer 

- schrijfpapier 

Stoffen: 

- thee 

- ijzer(II)sulfaat 

- arabische gom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstelling (foto) 

 

 



 
 

 

Veiligheid 

Etiketten 
IJzer(II)sulfaat (0 aq) 
FeSO4  

  

Waarschuwing CAS 7720-78-7 
  
H 302-319-315 P 301+312-302+352-305+351+338 

  

 

 

H/P zinnen 

 

FeSO4: 

H 302: Schadelijk bij inslikken. 

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H315: Veroorzaakt huidirritatie. 

 

P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

P302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 

P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 

een  

                             aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven 

spoelen. 

 

WGK code 

 

FeSO4:  

1: licht vervuilend 

 

COS brochure 

 

Deze proef mag uitgevoerd worden door leerkracht en leerlingen in de 2de graad. 

Uitvoeren 

Werkwijze 

- Breng 5 g thee  in 100ml water en kook gedurende 10 minuten. Filtreer 



- Bij het roeren wordt 3 g ijzer(II)sulfaat en 1,5 g arabische gom toegevoegd. 

-  Schrijf met penseel op papier. 

 

Waarneming 

Door toevoegen van ijzersulfaat ontstaat een zwarte oplossing die wordt aangedikt met de 

arabische gom. Hierdoor kan je schrijven. De geschreven tekst wordt donkerder na verloop 

van tijd. 

 

Reflecteren 

Besluit 

Ijzerionen worden door oxidatie omgezet in ijzer(III)ionen en vormen met tannine en 

galluszuur zwarte complexverbindingen.  

 

 

 

Koppeling aan leerplan/nen 

 

Chemie 2de graad:  

 

5.2 tweede leerjaar van de tweede graad 

5.2.3 Belangrijke reactiesoorten 

5.2.3.3 Elektronenoverdrachtreacties 

 

B76: De verandering van oxidatiegetallen in een redoxreactie vaststellen en in 
verband brengen met de begrippen oxidator, reductor, oxidatie, reductie en 

elektronenoverdracht voor:  verbrandingsreacties; C16 42 2de graad aso 
Wetenschappen D/2012/7841/063 Sportwetenschappen, Wetenschappen-

topsport Chemie  synthesereacties met enkelvoudige stoffen;  analysereacties 
(ontleding) van binaire stoffen. 



 

 

 

Bronnen 

Literatuur 

 

http://www.landleven.nl/Wonen/Algemeen/2014/10/Zelfgemaakte-inkt-1621404W/ 

http://www.chem.umn.edu/outreach/Card-MakeInk.html 

 

http://www.chids.de/dachs/expvortr/733Tee_Schulte.pdf  

 

 

Tips and tricks 

Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Deze proef werkt het best met de thee. De ‘zelfgemaakte inkt’ komt bij de thee het 

zwartst uit, en je ziet duidelijker het verschil. 
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