
kleurrijk geschrift 

 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we een geheimschrift maken in meerdere kleuren dat zichtbaar wordt 

door te besproeien met slechts één stof? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Complex (verbinding tussen een metaal en een of meerdere liganden) 

Chemische reacties met eenzelfde reagens. 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

Stoffen: 

 5 bekerglazen (100 ml) 

 Bekerglas (600 ml) 

 Wattenstaafjes 

 Glazen roerstaaf 

 Groot filtreerpapier 

 Stift 

 Vernevelaar 

 IJzer(III)chloride (6 aq) (FeCl3.6H2O) 

 Kaliumhexacyanoferraat(II) (3 aq) (K4Fe(CN)6.3H2O) 

 Kaliumthiocyanaat (KSCN) 

 Tannine 

 Salicylzuur (C6H4(OH)COOH) 

 Natriumcarbonaat (Na2CO3) 

 Ethanol (C2H5OH) 

 Gedestilleerd water 

 

c. Bereiding oplossingen 

 1 g kaliumhexacyanoferraat(II) (3 aq) in 20 ml gedestilleerd water. 

 2 g kaliumthiocyanaat (KSCN) in 20 ml gedestilleerd water. 

 0,2 g tannine in 20 ml gedestilleerd water. 

 2 g salicylzuur (C6H4(OH)COOH) in 20 ml ethanol. 

 4 g natriumcarbonaat (Na2CO3) in 20 ml gedestilleerd water. 

 

d. Opstelling (foto) 

 



 
 

 

e. Veiligheid 

i. Etiketten 

Ethanol 
CH3CH2OH  

  

CAS 
64-17-5 

Gevaar 

H 225 
P 210 

WGK 1 Mr: 46,07 UCLL R 117 
 

IJzer(III)chloride (6 aq) 
FeCl3.6H2O  

  

CAS 
10025-77-1 

Gevaar 

H 302-315-318 
P 280.1+3-301+312-302+352-305+351+338 

WGK 1 Mr: 270,3 UCLL R 117 
 

Kaliumhexacyanoferraat(II) (3 aq) 
K4Fe(CN)6.3H2O  

  

CAS 
14459-95-1 

 

H 412 
P 273 

WGK 2 Mr: 422,41 UCLL R 117 
 

Kaliumthiocyanaat 
KSCN  

  

CAS 
333-20-0 

Waarschuwing 

H 332-312-302-412-EUH032 
P 273-302+352-312 

WGK 1 Mr: 97,18 UCLL R 117 
 

Natriumcarbonaat (0 aq) 
Na2CO3  

  

CAS 
497-19-8 

Waarschuwing 

H 319 
P 280.1+3-305+351+338 

WGK 1 Mr: 105,99 UCLL R 117 
 

Salicylzuur 
2-(HO)C6H4COOH  

  

CAS 
69-72-7 

Gevaar 

H 302-318 
P 301+312-305+351+338 

WGK 1 Mr: 138,12 UCLL R 117 
 



Tannine 
  

  

CAS 
1401-55-4 

 

 
 

WGK 1  UCLL R 117 
 

 

 

ii. H/P zinnen 

 IJzer(III)chloride (6 aq) (FeCl3.6H2O) 

H: 302-315-318 
P: 280.1+3-301+312-302+352-305+351+338 

 Kaliumhexacyanoferraat(II) (3 aq) (K4Fe(CN)6.3H2O) 

H: 412 
P: 273 

 Kaliumthiocyanaat (KSCN) 

H: 332-312-302-412-EUH032 
P: 273-302+352-312 

 Tannine 

H: / 
P: / 

 Salicylzuur (C6H4(OH)COOH) 

H: 302-318 
P: 301+312-305+351+338 

 Natriumcarbonaat (Na2CO3) 

H: 319 
P: 280.1+3-305+351+338 

 Ethanol (C2H5OH) 

H: 225 
P: 210 

 

iii. WGK code 

IJzer(III)chloride (6 aq) (FeCl3.6H2O)  1 
Kaliumhexacyanoferraat(II) (3 aq) (K4Fe(CN)6.3H2O)  2 
Kaliumthiocyanaat (KSCN)  1 
Tannine  1 
Salicylzuur (C6H4(OH)COOH)  1 
Natriumcarbonaat (Na2CO3)  1 
Ethanol (C2H5OH)  1 

 

iv. COS-brochure 

 IJzer(III)chloride (6 aq) (FeCl3.6H2O) 

 
 Kaliumhexacyanoferraat(II) (3 aq) (K4Fe(CN)6.3H2O) 



 
 Kaliumthiocyanaat (KSCN) 

 
 Tannine 

 
 Salicylzuur (C6H4(OH)COOH) 

 
 Natriumcarbonaat (Na2CO3) 

 
 
 
 

 

 Ethanol (C2H5OH) 

 
 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

 Los, al roerend, 10 g ijzer(III)chloride (6 aq) op in 300 ml gedestilleerd water. 

 Bereid volgende oplossingen, telkens in een bekerglas van 100 ml: 
a) 1 g kaliumhexacyanoferraat(II) (3 aq) in 20 ml gedestilleerd water. Zet de 

letter ‘a’ op dit bekerglas. 
b) 2 g kaliumthiocyanaat (KSCN) in 20 ml gedestilleerd water. Zet de letter ‘b’ 

op dit bekerglas. 
c) 0,2 g tannine in 20 ml gedestilleerd water. Zet de letter ‘c’ op dit bekerglas. 
d) 2 g salicylzuur (C6H4(OH)COOH) in 20 ml ethanol. Zet de letter ‘d’ op dit 

bekerglas. 



e) 4 g natriumcarbonaat (Na2CO3) in 20 ml gedestilleerd water. Zet de letter ‘e’ 
op dit bekerglas. 

 
 Schrijf een boodschap met de vijf oplossingen. Gebruik voor elke oplossing een 

ander wattenstaafje. 

 
 Wacht tot je boodschap helemaal onzichtbaar is geworden. 

 Doe de bereide ijzer(III)chloride (6 aq)-oplossing in een vernevelaar en sproei 
enkele keren over het filtreerpapier. (de geheime boodschap wordt terug zichtbaar) 

b. Waarneming (+ foto’s) 

Bij het vernevelen van de ijzer(III)chloride (6 aq)-oplossing over het filtreerpapier wordt 

de geheime boodschap terug zichtbaar. Elke oplossing krijgt een andere kleur: 

 

 kaliumhexacyanoferraat(II) (3 aq)-oplossing (oplossing a)  donkerblauw 

 kaliumthiocyanaat-oplossing (oplossing b)  bloedrood 

 tannine-oplossing (oplossing c)  zwart 

 salicylzuur-oplossing (oplossing d)  violet/paars 

 natriumcarbonaat-oplossing (oplossing e)  oranje/geel 

 
 

4. Reflecteren 

a. Optredende reacties 



Bij het besproeien van kaliumhexacyanoferraat(II) (3 aq)-oplossing met ijzer(III)chloride 

(6 aq)-oplossing: 

4 Fe3+ + 3 [Fe(CN)6]4-  Fe4[Fe(CN)6]3 (= blauw complex) 

 

Bij het besproeien van kaliumthiocyanaat-oplossing met ijzer(III)chloride (6 aq)-

oplossing: 

 

[Fe(H2O)6]3+ + 3 SCN-  [Fe(SCN)3(H2O)3] + 3 H2O (= rood complex) 

 

Bij het besproeien van tannine-oplossing met ijzer(III)chloride (6 aq)-oplossing: 

 
 

Bij het besproeien van salicylzuur-oplossing met ijzer(III)chloride (6 aq)-oplossing: 

 

 
Bij het besproeien van natriumcarbonaat-oplossing met ijzer(III)chloride (6 aq)-

oplossing: 

 

2 Fe3+ + 3 CO3
2-   Fe2(CO3)3  (gele neerslag) 

 

 

b. Besluit 



Door een boodschap te schrijven met verschillende stoffen die allemaal een andere 

kleur complex of neerslag vormen, bij het besproeien met eenzelfde stof. 

 

c. Koppeling aan leerplan/nen 

B48 Stoffen in stofklassen classificeren op basis van waargenomen analoge 

stofeigenschappen. 

SET 6 

Wenken 

Volgende aspecten kunnen hierbij aan bod komen: 
zuren en basen onderscheiden met indicatoren; 
reacties van zuren met metalen. 

 
Mogelijke practica 

- pH-bepaling van allerlei dagelijkse oplossingen zoals wijn, azijn, melk, frisdrank, leidingwater, koffie, 

bier, badschuim, ammonia … 

- Bereiding van samengestelde anorganische verbindingen. 

- Onderzoeksonderwerpen: 

onderzoeken of ammoniak al dan niet een basisch karakter heeft; 

de typische kleur van enkele indicatoren experimenteel vaststellen; 

onderzoek naar de bruikbaarheid van dagelijkse stoffen als zuur-base-indicator. 

 

d. Bronnen 

i. Literatuur 

http://www.chemieleerkracht.be/experimenten/7%20Anorganische%20stoffen/7.1.%2

0Proeven/zouten/ijzerzouten/Bont%20geheimschrift.pdf 

http://www.iasd.cc/cms/lib07/PA01916506/Centricity/Domain/371/Spectroscopy
%20Lab%20Aspirin%20Version.pdf 
 

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Gebruik een vernevelaar in de plaats van wattenstaafjes om de boodschap terug 

zichtbaar te maken. 

 

 

http://www.chemieleerkracht.be/experimenten/7%20Anorganische%20stoffen/7.1.%20Proeven/zouten/ijzerzouten/Bont%20geheimschrift.pdf
http://www.chemieleerkracht.be/experimenten/7%20Anorganische%20stoffen/7.1.%20Proeven/zouten/ijzerzouten/Bont%20geheimschrift.pdf
http://www.iasd.cc/cms/lib07/PA01916506/Centricity/Domain/371/Spectroscopy%20Lab%20Aspirin%20Version.pdf
http://www.iasd.cc/cms/lib07/PA01916506/Centricity/Domain/371/Spectroscopy%20Lab%20Aspirin%20Version.pdf

