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Twee evangelisten 
 
Gherardo Starnina, ca 1407, SK-A-3979 en SK-A-3980 
 
Trefwoorden:  eiwitten, emulsie, infraroodspectroscopie 
 

Inleiding 

Achtergrond over het schilderij 
Deze twee kleine schilderijen (Figuur 1) zijn vrijwel zeker fragmenten uit een groot altaarstuk dat 
bestond uit vele schilderingen van verschillende grootte. Een voorbeeld van dit type veelluik 
wordt getoond in Figuur 2. In het midden van dit veelluik staat het centrale schilderij met de 
kroning van Maria. Daar omheen zijn vele andere voorstellingen geplaatst en versierd met 
architecturale elementen. De twee figuren in het Rijksmuseum, geschilderd door de Florentijnse 
kunstenaar Starnina, tonen vrijwel zeker twee van de vier evangelisten die het leven van Christus 
hebben vastgelegd. Waarschijnlijk versierden zij de zijkanten van een altaarstuk, zoals in Figuur 2, 
dat mogelijk vele andere soortgelijke afbeeldingen van heiligen en profeten bevatte. Hoewel ze 
hun oorspronkelijke context hebben verloren, zijn ze in puntgave conditie.	
	

Figuur 1: Twee evangelisten, Gherardo Starnina, ca. 1407 (objectnummer SK-A-3979 en SK-A-3980) 
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Figuur 2:  De kroning van de maagd, 1402, Lorenzo di Martino, tempera en goud op paneel, San Domenico, Cortona. 

Ei als bindmiddel voor verf 
Het gebruik van eitempera als bindmiddel vindt men in de schilderkunst tot in 15de eeuw. Vanaf 
de 15de	eeuw begon men eitempera geleidelijk te vervangen door drogende olie. In Noord-Europa 
werd de olieverf eerder geïntroduceerd dan in Zuid-Europa, daarom vinden we het gebruik van  
eitempera tot in 16de eeuw in de Italiaanse schilderkunst. 
 Om een goede verf te maken met ei, gebruik je alleen de eidooier. De eidooier moet 
worden ontdaan van het dooiervlies. Dit kan door de eidooier in de handpalm voorzichtig te rollen 
zodat het dooiervlies aan de buitenkant droogt (Figuur 3). De eidooier kan nu met drie vingers aan 
het vlies worden opgepakt. Als je dan aan de onderkant van de eidooier een gaatje prikt, loopt het 
eigeel eruit en blijft het vlies achter. Aan 1 deel eigeel wordt 1 deel water toegevoegd. Cennino 
Cennini (ca. 1360-1427), een Florentijnse schilder die veel schildertechnieken en recepten 
opgeschreven heeft, raadde aan om bij het maken van de verf op het palet gelijke delen pigment 
en eigeel te nemen (Figuur 3). Het is belangrijk is dat je eerst een pasta maakt van het pigment 
met water voordat het eigeel wordt toegevoegd. Als het eigeel direct aan droog pigment wordt 
toegevoegd, is er een kans dat de emulsie (zie hieronder) gaat splitsen. Dit splitsen kan 
bijvoorbeeld gebeuren wanneer aardepigment droog wordt gebruikt. Aardepigment (pigment 
afkomstig uit de aarde dat onder andere aluminium-, ijzer en siliciumoxide bevat) kan de 
emulgator in eidooier (lecithine) absorberen, waardoor de emulsie instabiel wordt en splitst in 
twee fasen. 
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Figuur 3: Het maken van een eitempera in zes stappen. Eerst wordt een eidooier gedroogd in de handpalm (1). Als je 
vervolgens de dooier aan het vlies vastpakt (2), kan de dooier lekgeprikt worden waardoor het eigeel eruit loopt (3). Na 
het aanmaken van pigment met water (4), wordt eitempera gemaakt met 1 deel eigeel en 1 deel pigmentpasta (5), 
waarna je kunt gaan schilderen met eitempera (6). 	

Het schilderen met eitempera 
De term tempera komt van het Latijnse temperare (mengen), en refereert naar een mengsel van 
pigment en een emulsie. Eidooier is van zichzelf een emulsie van vetten in water, gestabiliseerd 
door eiwitten. 
 Schilderen met eitempera is heel anders dan met olieverf.  Doordat de temperaverf zeer 
snel droogt, moet er snel gewerkt worden. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om met tempera 
vloeiende modelleringen uit te voeren, zoals dat bij olieverf zo goed kan. De tempera wordt in 
dunne laagjes, streek-naast-streek aangebracht (Figuur 4). Dit wordt ook wel de arceermethode 
genoemd. Dikke lagen zijn niet mogelijk omdat de verf tijdens drogen behoorlijk krimpt en 
daardoor los van zijn ondergrond kan komen.  

Figuur 4: Detail van de Evangelist. Rechts boven in de microscopische vergroting van de neus kun je de dunne 
transparante verfstreken goed zien, die de schaduw (bruine verticale streek) en hooglicht (roze verticale streek) vormen.  
Rechtsonder kun je in de microscopische vergroting van de wang de arceermethode goed onderscheiden.   

1 2 3 
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 Geleidelijke kleurovergangen werden verkregen door de dunne laagjes met kleine 
kwaststreekjes op te brengen en te laten overlappen. Het was ongebruikelijk om pigmenten op 
het palet te mengen, en dus om de gewenste kleur te krijgen werden laagjes over elkaar heen 
gezet . Zo wordt een huidskleur opgebouwd door te beginnen met een monochrome 
onderschildering in een groene verf bestaande uit groene aarde met wat loodwit pigment (Figuur 
4). Dit is goed te zien in het half-voltooide schilderij van Michelangelo (Figuur 5). In deze fase 
worden ook al de schaduwpartijen met een donkere groen-bruine kleur aangebracht. Hierna volgt 
de vleeskleur, bestaande uit een loodwit, vermiljoen en een beetje gele oker houdende verf. Door 
de hoeveelheid vermiljoen te variëren kunnen verschillende tinten worden verkregen. Ook wordt 
er met de  transparantie van de verf gespeeld. Bijvoorbeeld, door de groene ondertoon nog een 
beetje door te laten schemeren krijgt de huid een koele toon in de schaduwpartijen. Als je 
vandaag de dag naar sommige gezichten kijkt lijken deze wel heel erg groen. Dit komt omdat de 
verf in de loop van de tijd veranderd is (zie lesbrief: Stilleven met asperges). Je kunt je voorstellen 
dat het schilderen met tempera veel geduld en precisie vergt. 

Figuur 5: Madonna met kind en St. Johannes en de engelen, ca. 1497, Michelangelo, National Gallery London, England. 

	
 Schilderijen gemaakt met eitempera zijn uitermate geschikt om in kerken te hangen. Door 
de opbouw met vele dunne transparante verflagen reflecteert het (vaak schaarse) licht in de kerk 
optimaal in het geval van tempera waardoor de kleuren goed en helder zichtbaar zijn. Tevens is de 
temperaverf mat hetgeen een mooi contrast vormt met het glanzende bladgoud op het schilderij. 
Dit gaf een bijzonder effect bij kaarslicht.  Immers, dergelijke altaarstukken moesten oproepen tot 
devotie. Olieverf is glanzender, speciaal nadat het gevernist is, en heeft dus een heel andere 
lichtwerking. Dit kan de leesbaarheid van de voorstelling beïnvloeden.  
	
Bindmiddelonderzoek in schilderijen 
Tijdens het onderzoeken van schilderijen is het vaak een belangrijke vraag welk bindmiddel de 
kunstenaar gebruikt heeft. Dit is een lastige vraag, omdat er doorgaans heel weinig 
monstermateriaal beschikbaar is om een bindmiddelbepaling op uit te voeren. Het bindmiddel is 
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vaak ook verontreinigd met conserveringsmaterialen die in het verleden zijn aangebracht, zoals 
natuurlijke hars of bijenwas.  Vroeger werden er kleuringsreacties op verfmonsters uitgevoerd om 
een indicatie van het bindmiddel te krijgen. Tegenwoordig gebruikt men analytische technieken 
als infraroodspectroscopie (IR) en gaschromatografie gecombineerd met massaspectrometrie (GC-
MS). IR is een betrouwbare en snelle techniek om een olie van een eiwithoudend bindmiddel te 
onderscheiden.    
 
 

Beschrijving van relevante chemische onderwerpen 

Hoe droogt tempera? 
Eigeel is een olie-in-water emulsie waarbij kleine druppeltjes olie fijn verdeeld verdeeld zijn in de 
eiwitrijke waterfase. In tegenstelling tot polymeriserende olieverf (zie de lesbrief: Nachtwacht), 
volgt tempera een meer fysisch drogingsproces. Wanneer een dun laagje eidooier wordt gedroogd, 
verdampt een groot deel van het water. Ook raken de eiwitten gedenatureerd, wat betekent dat 
de aminozuurketens niet meer precies in elkaar gevouwen zijn, maar als lange polymeerketens 
door elkaar liggen. De structuurverandering van de eiwitten leidt tot een sterke vaste laag die niet 
meer in water oplosbaar is. Hoewel het nog niet goed bewezen is, is het waarschijnlijk dat de 
vetten in de eidooier ingekapseld worden tussen eiwitpolymeren, en daarmee bijdragen aan de 
plasticiteit van de verflaag.  
	
Hoe werkt infraroodspectroscopie? 
Met infraroodspectroscopie (IR) kan worden onderzocht welke chemische bindingen er aanwezig 
zijn in een materiaal. Chemische bindingen zijn constant in beweging. Een molecuul kan op allerlei 
manieren uitgerekt of verbogen worden. Volgens de kwantummechanica is de trilling van 
bindingen niet willekeurig, maar bestaan er verschillende discrete energieniveaus. Door het 
absorberen van infraroodlicht, kan een molecuul in een hogere vibratietoestand terecht komen. 
Omdat elk soort binding doorgaans een andere bindingssterkte heeft, is de energie (en daarmee 
de golflengte van het infraroodlicht) die een binding kan absorberen karakteristiek voor die 
binding. Wanneer een IR spectrum opgenomen wordt van een materiaal, wordt er gekeken 
hoeveel infraroodlicht er bij elke golflengte geabsorbeerd wordt. Zo’n vingerafdruk van een 
materiaal is erg nuttig om informatie te krijgen over de precieze samenstelling van een materiaal 
of veranderingen in samenstelling die erin plaatsvinden.   
 
IR voor bindmiddelanalyse 
Infraroodspectroscopie wordt regelmatig gebruikt voor het onderzoeken van schilderijen. Door de 
detectie van karakteristieke pieken in spectra van kleine verfmonsters kan bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van sommige pigmenten bewezen worden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat het 
pigment een binding bevat die infraroodlicht kan absorberen die in het bereik ligt van de 
gebruikte spectrometer (typisch tussen de 400-4000 cm-1). 
 Een andere toepassing van IR spectroscopie is het onderscheiden van verschillende 
bindmiddelen in verf. In Figuur 6 zijn IR spectra weergegeven van uitgeharde eidooier (rood) en 
van gedroogde lijnzaadolie (blauw). Beide spectra bevatten een set pieken rond de 2900 cm-1, die 
veroorzaakt worden door vibraties in CH2 en CH3 groepen. Het spectrum van de eidooier bevat 
echter ook een duidelijke piek bij 1630 cm-1. Dit is een karakteristieke piek voor de vibratie van de 
C=O binding in een amidegroep (Figuur 7). Dezelfde groep veroorzaakt ook nog een tweede piek 
rond de 3280 cm-1, veroorzaakt door de N-H vibratie. In hetzelfde gebied wordt ook veel licht 
geabsorbeerd door watermoleculen en -OH groepen, waardoor de tweede amidepiek wat 
moeilijker te onderscheiden is.  
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Figuur 6: IR spectra van een gedroogde eidooier (rood) en een gepolymeriseerde olie (blauw).  

 
 De olie waarmee olieverf gemaakt wordt bevat voornamelijk 
triglyceriden (zie ook de lesbrief Nachtwacht voor meer informatie over de 
samenstelling van olie). Deze triglyceriden bestaan uit drie vetzuurketens 
die via een esterbinding verbonden zijn aan een centraal molecuul 
glycerol. Die esterbinding kun je goed zien in het IR spectrum van 
gedroogde olie, als een sterke piek bij 1740 cm-1. Deze sterke piek wordt, 
samen met de afwezigheid van eerdergenoemde amidepieken, vaak als 
bewijs aangenomen dat een schilderij met olieverf geschilderd is. 
Overigens kun je ook zien dat het spectrum van de eidooier óók een piek 
laat zien bij 1740 cm-1. Dat komt omdat eierdooiers naast eiwitten ook 
vetten bevatten die uit triglyceriden bestaan.		
 
Het onderzoeken van droging van verf met IR spectroscopie 
Het identificeren van bindmiddelen is een van de meer simpele vragen die met IR spectroscopie 
beantwoord kan worden. De spectra kunnen ook gebruikt worden om de verschillen tussen de 
drogingsprocessen van tempera en olieverf te onderzoeken.  
 In Figuur 8 worden spectra van verse en gedroogde eidooier met elkaar vergeleken. Naast 
de pieken die karakteristiek zijn voor eiwitmoleculen, is in het vloeibare spectrum een hele 
intense en brede piek te zien rond de 3300 cm-1, die veroorzaakt wordt door O-H vibraties van 
water. Water veroorzaakt ook nog een kleinere tweede piek rond 1640 cm-1, waardoor de 
amidepiek die in hetzelfde gebied ligt enigszins hoger komt te liggen. 
 Als je een dun laagje eidooier even laat staan, dan vormt het een harde film. Met behulp 
van IR spectroscopie kunnen we zien dat dat uitharden mede veroorzaakt wordt door de 
verdamping van water. De waterpiek rond 3300 cm-1 is namelijk een stuk lager geworden in het 
spectrum van gedroogde eidooier, en de amidepiek bij 1630 cm-1 is ook iets lager geworden door 
het afnemen van de hoeveelheid water in de film. Verder zijn er weinig verschillen te zien tussen 
de twee spectra. Daarom kunnen we concluderen dat er tijdens de eerste fase van droging van 
tempera weinig chemische reacties plaatsvinden. Het is wel aannemelijk dat er veranderingen 
plaatsvinden in de secundaire structuur van de eiwitten tijdens het drogen (bijvoorbeeld het 
ontvouwen van eiwitten, of een verandering in de concentratie van alfa-helices of beta-sheets).  
 

Figure 7: Structuurformule 
van een amidebinding, 
zoals die voorkomen in 
eiwitten. 
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Figuur 8: IR spectra van vloeibare en gedroogde eidooier. Het belangrijkste verschil is de afname van de brede piek rond 
de 3300 cm-1, door de verdamping van water. 

Deze veranderingen leiden tot subtiele veranderingen in de vorm van de amidepiek bij 1630 cm-1, 
die met geavanceerde IR-spectrometers te onderzoeken zijn. 
 Als we nu kijken naar de droging van olie, dan zien we dat dat proces via een ander 
mechanisme verloopt (Figuur 9). Allereerst valt op dat het piekje bij 3010 cm-1 sterk is afgenomen 
in de gedroogde olie. Deze piek wordt veroorzaakt door een C-H binding van een alkeen. Tijdens 
het drogen neemt het aantal dubbele bindingen dus af. Verder is er ook een groeiende brede piek 
te zien rond de 3400 cm-1, die veroorzaakt wordt door O-H bindingen. Daarmee is het duidelijk dat 
er alcoholen gevormd worden tijdens de droging van olie. Tenslotte valt het ook nog op dat de 
smalle piek bij 1740 cm-1, die hoort bij een estergroep, iets breder is geworden. Dat komt omdat er 
een lage concentratie van andere functionele groepen gevormd is die een C=O binding bevatten, 
zoals aldehydes en carbonzuren. Deze absorberen IR licht rond de 1720 cm-1 en 1710 cm-1, en 
hoewel ze moeilijk als afzonderlijke pieken te identificeren zijn, dragen ze wel bij aan de breedte 
van de esterpiek. 

Figuur 9: IR spectra van vloeibare en gedroogde olie. Door de oxidatieve polymerisatiereacties die optreden tijdens het 
drogen is de concentratie alkenen afgenomen (3010 cm-1), en zijn de concentraties van alcoholen, aldehyden en 
carbonzuren toegenomen. 
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 Het moge duidelijk zijn dat er aardig wat reacties plaatsvinden tijdens het drogen van olie. 
Deze worden meer uitvoerig besproken in de lesbrief Nachtwacht.  Het feit dat er C=C bindingen 
geconsumeerd worden en allerlei zuurstofhoudende groepen ontstaan, geeft in ieder geval aan 
dat de droging van olie verloopt door de oxidatie van alkenen, waardoor er uiteindelijk een 
polymeer ontstaat. In tegenstelling tot het drogen van tempera, heeft de droging van olie dus 
weinig te maken met het verdampen van een vloeistof. 
	

Suggesties voor experimenten   

Met welk bindmiddel is een verf gemaakt? 
Als je geen beschikking hebt over een IR spectrometer, kun je ook vaststellen of een bindmiddel ei 
of olie bevat door middel van kleuringsreacties. Maak eerst zelf eitempera zoals beschreven onder 
het kopje Ei als bindmiddel voor verf en maak je eigen olieverf met bijvoorbeeld lijnzaadolie (zie 
lesbrief: Nachtwacht). Je kunt een willekeurig pigment kiezen om de verf te maken (bijvoorbeeld 
TiO2, ZnO of CaCO3). Laat beide verven drogen (het duurt wel een paar dagen voordat olieverf goed 
droog is). 
 
Veiligheid: olie is ontvlambaar, pas op met (vast) afval dat verse olie bevat zoals tissues. Handig is 
om deze nat te maken met water en zo te bewaren. Amido Black en Sudan Black B zijn irriterend 
en ontvlambaar, draag oogbescherming en handschoenen.  
 
Uitvoering: 
Bereid de reagens ‘Amino Black 10B’ voor aankleuring eiwit door de volgende stoffen te mengen: 
0.01 g  Amido Black 10B (‘Naphtol blue black’, C.I. 20470) 
4.5 mL 1 M azijnzuur  
4.5 mL 0.1 M natriumacetaat in water 
1 mL glycerol 
 
Aankleuring met ‘Amido Black 10B’ 

• Neem een klein monster van je verf en leg deze 5-10 minuten in een 1% azijnzuuroplossing. 
• Leg vervolgens je verfmonster in de ‘Amino Black 10B’ oplossing (hierboven beschreven 

voor 15 minuten. 
• Spoel je monster 2-3 minuten met 1% azijnzuur oplossing. 
• Laat het verfmonster drogen bij kamertemperatuur. 
• Als het verfmonster donkerblauw kleurt, bevat deze eiwit. Als het monster heel klein is 

(wat bij kostbare schilderijen vaak het geval is), dan kun je de kleuring goed zien onder de 
microscoop. 

 
Bereid de reagens ‘Sudan Black B’ voor aankleuring oliën en vetten door de volgende stoffen te 
mengen: 
 
0.226 g Sudan Black B (C.I. 26150) 
20 g Isopropanol 
 
Los het Sudan Black B op in de isopropanol en filter de oplossing voordat je de aankleuring test 
gaat doen. 
 
Aankleuring met ‘Sudan Black B’: 

• Neem een klein monster van je verf en leg deze in een mengsel van gedeïoniseerd 
water/ethanol (volumeverhouding 1:1) voor 5-15 minuten.  
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• Leg vervolgens je verfmonster in de ‘Sudan Black B’ oplossing (beschreven hierboven) voor 
10-30 minuten. 

• Spoel je verfmonster heel goed met het mengsel van gedeïoniseerd water/ethanol (1:1) en 
vervang het spoelbad enkele keren. Was het verfmonster als laatst met gedeïoniseerd 
water. 

• Laat het verfmonster drogen bij kamertemperatuur. 
• Als het verfmonster donkerblauw-zwart gekleurd is bevat deze olie of vet. Als het monster 

heel klein is, is de aankleuring ook goed te zien onder de microscoop. 
	
	

Voorbeeldvragen 

Voor vragen over de beschreven onderwerpen kun je kijken bij de volgende eindexamenopgaven: 
- VWO 2010 II vraag 23 
- VWO 2012 I vraag 24,25 
- VWO 2013 I vraag 23,24 
- VWO 2014 I vraag 13 t/m 20 
- HAVO 2017 I vraag 8 t/m 13  
 
 
Vraag 1 
 
Niveau:  Klas 3  
Onderwerp:  emulsie / faseovergang of chemische reactie  
 
Twee soorten verf 
Het lijkt misschien heel eenvoudig, een het drogen van verf. Eerst is een verf nat en na een tijdje 
wachten is hij droog. Nu blijkt dat drogen niet altijd komt door het verdampen van water, zoals de 
was aan de waslijn droogt.  
 In de Middeleeuwen werd vaak gebruik gemaakt van een verfsoort die tempera wordt 
genoemd. Tempera is een verf waarin eidooier als bindmiddel wordt gebruikt. Eidooier is eigenlijk 
een emulsie van olie in water, waarbij de waterfase ook veel eiwitten bevat. Naast eidooier bevat 
de tempera ook pigment en extra water. Als tempera droogt, dan verdampt het water. De eiwitten 
uit de eidooier vouwen dan uit elkaar, waardoor een sterke laag ontstaat die niet meer in water 
oplost. Dat verdampen van water gaat relatief snel. Bij deze schildertechniek kunnen er alleen 
dunne laagjes verf worden aangebracht. Wordt er in één keer te veel verf aangebracht, dan gaat 
de verf tijdens het drogen door krimp verbrokkelen. 
 Bij schilderijen waarbij met olieverf wordt gewerkt, kunnen dikke lagen worden 
opgebracht. Olieverf bestaat uit olie (vaak lijnzaadolie) en pigment. Het drogen gaat heel 
langzaam en is eigenlijk geen drogen, maar polymeriseren. In een olieverf verdampt de olie niet, 
maar hardt deze uit doordat de moleculen onder invloed van zuurstof met elkaar reageren en zo 
een groot molecuulnetwerk vormen. Tijdens dat vormen van dit netwerk, breken zo nu en dan 
stukjes van oliemoleculen af. De kleine moleculen kunnen wel verdampen en zorgen voor de 
typisch geur van drogende olieverf. 
 

1. Maak een tekening van vloeibare eitempera (nog niet gedroogd) op micro-niveau, waarbij 
je laat zien hoe de eiwitten als emulgator de olie en het water bij elkaar weet te houden. 
Tempera is een olie-in-water emulsie. 

2. Leg uit waarom eitempera tijdens het drogen wel sterk krimpt en olieverf nauwelijks. 
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3. Je hebt het verschil tussen fase-overgangen en chemische reacties geleerd. Leg voor 
tempera uit welk proces er vooral plaatsvindt na het schilderen. Geef duidelijk aan wat er 
met welke stof gebeurd. 

4. Beantwoord vraag 3 ook voor olieverf. 
5. Zowel bij eitempera als bij olieverf verloopt het 'drogen' sneller wanneer er goed 

geventileerd wordt. Toch is de wijze waarop ventileren het droogproces versneld totaal 
verschillend. Leg uit wat het verschil is, door het effect van ventileren voor zowel 
eitempera als olieverf toe te lichten. 

 
 
Vraag 2 
 
Niveau:  Klas 4/5 
Onderwerp: Karakteristieke groepen / interpreteren spectrum / molrekenen 
 
Karakteristieke groepen in verschillende verfsoorten: een vergelijking van eitempera en olieverf 
Tempera is een verf waarin eidooier als bindmiddel wordt gebruikt. Eidooier is eigenlijk een 
emulsie van olie in water, waarbij de waterfase ook veel eiwitten bevat. Als tempera droogt, dan 
verdampt het water. De eiwitten uit de eidooier vouwen dan uit elkaar, waardoor een sterke laag 
ontstaat die niet meer in water oplost.  
 In olieverf is het bindmiddel een plantaardige olie (vaak lijnzaadolie). Het drogen van 
olieverf gaat heel langzaam en is eigenlijk geen drogen, maar polymeriseren. In een olieverf 
verdampt de olie niet, maar hardt deze uit doordat de moleculen onder invloed van zuurstof met 
elkaar reageren en zo een groot molecuulnetwerk vormen.  
 Met de analysetechniek infraroodspectroscopie, die in de vijfde klas nader wordt toegelicht, 
kunnen functionele groepen, zoals C=O of N-H zichtbaar worden gemaakt. Er ontstaat dan een IR 
(infrarood) spectrum met kenmerkende pieken. In de onderstaande figuren zijn IR spectra te 
vinden van zowel een eitempera als een olieverf. De onderste spectra zijn van de vloeibare verven, 
en de bovenste spectra zijn van droge verven. 
 

 

 
1. Noteer de structuurformule van een peptidebinding. 
2. Noteer de structuurformule van een aminegroep. 
3. Welke karakteristieke groep is er aanwezig in een molecuul water? 
4. Noteer de structuurformule van een esterbinding uit een triglyceride. 
5. Uit de tekst valt af te leiden welke opvallende veranderingen er optreden bij het drogen 

van eitempera. Leg op basis van die informatie uit of spectrum A of spectrum B bij 
eitempera hoort. 

6. Leg uit welke kenmerkende groepen voor olie in het IR-spectrum van de olie te zien zijn. 
7. Bij het 'drogen' van olieverf ontstaat een netwerkstructuur. Leg uit hoe die verandering in 

het spectrum is terug te zien. 
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Een laagje gedroogde tempera is slecht 5 micrometer dik en bestaat voor 75 volumeprocent uit 
pigment. Het pigment loodwit weegt 6.6 g/mL. Loodwit is een zout met de formule Pb3(OH)2(CO3)2.  
   

8. Leg uit wat de lading van de loodionen in loodwit is. 
9. Bereken hoeveel gram loodwit aanwezig is in een penseelstreek van 0.5 cm bij 4 cm 

gedroogde tempera met het pigment loodwit. 
10. Bereken hoeveel mmol loodionen in die penseelstreek aanwezig zijn. Heb je het antwoord 

op de vorige vraag niet, ga dan uit van 0.03 gram loodwit (dit is niet het juiste antwoord).  
 
 
Vraag 3 
 
Niveau:  Klas 5 
Onderwerp: infraroodspectroscopie 
 
Infraroodspectra van tempera en olieverf 

1. Noteer de karakteristieke groepen van een olie. 
2. Noteer de karakteristieke groepen van een eiwit. 

 
Lees het stuk IR voor bindmiddel analyse. 
 

3. Leg uit of het spectrum hiernaast 
een monster van tempera of van 
olieverf laat zien. Benoem in je 
antwoord de karakteristieke groepen 
en de positie van de pieken (het 
golfgetal). 

 
Lees het stuk Het onderzoeken van droging 
van verf met IR spectroscopie. 
 
 
 

4. Leg uit of het spectrum hiernaast 
een monster van een gedroogde of 
van vloeibare tempera laat zien. 

5. Leg uit of er in het spectrum te zien 
is dat eidooier naast water en eiwit 
ook een hoeveelheid vet bevat. 
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Vraag 4 
 
Niveau:  Klas 5/6 
Onderwerp: Eiwitten 
 
Voor eitempera worden eidooiers als bindmiddel gebruikt. In 100 g eidooier zit 15.86 g aan 
eiwitten, die bij het drogen van de eitempera zorgen voor een niet-wateroplosbare harde laag. In 
de vloeibare eitempera hebben de eiwitten een emulgerende rol.  
 
Lees online de webpagina over de samenstelling van de eidooier in een kippenei: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Yolk 
 

1. Leg uit op basis van de samenstelling van een eierdooier uit dat er wel sprake moet zijn 
van een emulsie, waarbij de eiwitten en emulgerende rol hebben. 

2. Een groot ei heeft een dooier van circa 17.5 gram. Bereken hoeveel mmol leucine hier in 
voorkomt.  

3. Bij het drogen van eitempera verandert hoogstwaarschijnlijk de secundaire structuur van 
de eiwitten. Leg uit welke type bindingen er dan verbroken en gemaakt worden. 

 
Een van de eiwitten die voorkomt in eidooier is fosvitine. Gebruik makend van de 
éénletterafkortingen van aminozuren, is de aminozuurvolgorde van dit eiwit: 
 
AEFGTEPDAKTSSSSSSASSTATSSSSSSASSPNRKKPMDEEENDQVKQARNKDASSSSRSSKSSNSSKRSSSK
SSNSSKRSSSSSSSSSSSSRSSSSSSSSSSNSKSSSSSSKSSSSSSRSRSSSKSSSSSSSSSSSSSSKSSSSRSSSSS
SKSSSHHSHSHHSGHLNGSSSSSSSSRSVSHHSHEHHSGHLEDDSSSSSSSSVLSKIWGRHEIYQ 
 

4. Geef een mogelijke basenvolgorde van de coderende DNA-streng voor de eerste 5 
aminozuren van fosvitine.  

5. Noteer in structuurformules een stukje van de peptideketen in fosvitine bestaande uit 
aminozuren 10, 11 en 12 

6. In een eidooier is 1.25 massaprocent fosvitin aanwezig, met daarin weer 10 massaprocent 
van het element fosfor. Bereken hoeveel microgram fosfor er aanwezig is in een vers 
tempera schilderij van 30 cm bij 60 cm, met een gemiddelde laagdikte van 50 micrometer. 
Ga ervan uit van een vloeibare verf die voor 75 volumeprocent uit pigment bestaat, een 
bindmiddel dat 1:1 bestaat uit eidooier en water (volume), en een dichtheid voor de 
eidooier van 1.03 g/mL . 

 
 

Bronnen 

• Artikel over het gebruik van IR spectroscopie voor bindmiddelonderzoek: 
https://www.nationalgallery.org.uk/upload/pdf/pilc_white1995.pdf 

• Webpagina over de bereiding en techniek van schilderen met tempera (en andere 
verfsoorten): 
http://www.webexhibits.org/pigments/intro/tempera.html 

• Artikel over het analyseren van veroudering van bindmiddelen met IR spectroscopie: 
https://doi.org/10.1179/sic.1990.35.1.33 
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Disclaimer	

Hoewel het onderwijsmateriaal met zorg is samengesteld, is het mogelijk dat deze onjuistheden 
en/of onvolledigheden bevatten. Het Rijksmuseum aanvaardt derhalve geen enkele 
aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade, voortkomend uit het gebruik van dit materiaal.  


