
Chemische 
Feitelijkheden

Eerst ’s ochtends lekker je haar wassen, bij het ontbijt 
genieten van de geur van je kopje koffie en dan op 
de fiets of met de auto op stap. Zonder zwavel had 

dit prettige begin van de dag er heel anders uitgezien. Geen 
frisse shampoogeur en ook de koffie ruikt niet zo fijn. Om 
over de bruikbaarheid van de rubberbanden van je fiets of 
auto maar te zwijgen. Rubber zonder zwavel is een vor-
meloze massa. Maar het belang van zwavel gaat nog veel 
verder. Zonder zwavel kunnen we simpelweg niet leven. 
Zwavel zorgt voor de stabiliteit van eiwitten in ons lichaam 
en speelt een rol bij allerlei belangrijke biologische proces-
sen. En dat doet het al heel lang, want reeds de allereerste 
levensvormen op aarde waren afhankelijk van zwavel als 
bron van energie. 

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Het verbranden van zwavel is een belangrijke 

bron van luchtvervuiling. Met het ontzwavelen van 
aardgas en aardolie slaan we twee vliegen in een klap: 
schonere brandstoffen en grote hoeveelheden zuiver 
zwavel als grondstof voor de chemische industrie.

• De Basis: Zwavelverbindingen zijn er in alle soorten en 
maten. Voor de organische chemie zijn ze belangrijk, 
omdat ze zich voorbeeldig gedragen.

• De Diepte: Geur en zwavel zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Zwavelverbindingen zijn berucht om hun 
stank, maar zonder zwavel ruikt perzikshampoo niet naar 
perzik.      |

Stinkend, maar onmisbaar

ZwavelZwavel
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De Context veelzijdig

De Basis De ideale gast

De Diepte Fris en fruitig

a u t e u r :  e s t h e r  t h o l e
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Bouwsteen van het leven, bron van stank, inspiratiebron 
voor alchemisten en veroorzaker van zure regen. Zwavel is 

het allemaal en nog veel meer.
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Een prachtig geel kristal dat brandt 
met een helderblauwe vlam en in 
gesmolten toestand dieprood wordt. 

Zwavel in zijn pure vorm is een lust voor 
het oog. Maar ook alleen voor het oog, 
want wie ernaar op zoek gaat, kan het 
best zijn neus en mond goed afplakken. 
De vulkaanmondingen, borrelende slijk-
poelen en andere naargeestige plekken 
waar je afzettingen van pure zwavel kunt 
vinden, zijn vergeven van de vreselijk 
stinkende, irriterende en giftige dampen 
en gassen. Dat zwavel lange tijd werd 
geassocieerd met de hel en de duivel is 
daarom niet zo vreemd. Nog steeds staat 
zwavel vaak in een kwaad daglicht. Niet 
onterecht, want sommige zwavelverbin-
dingen zijn zeer giftig, gevaarlijk om 
mee te werken en sterk milieuvervui-
lend. Tegelijkertijd is zwavel een van de 
bouwstenen van het leven op aarde. Voor 
sommige van de vroegste levensvormen 
vormde zwavel de energiebron. De zoge-
heten lithotrofen (letterlijk: ‘steeneters’) 
zijn in staat zonder zuurstof en zonlicht 
te leven, doordat ze zwavelverbindingen 
kunnen ‘eten’. Ook voor verder ontwik-

kelde levensvormen, waaronder de mens, 
is zwavel van levensbelang. Eiwitten zijn 
opgebouwd uit aminozuren en twee daar-
van, methionine en cysteïne, bevatten 
zwavel. Dankzij zwavel krijgen de eiwit-
ten in ons lichaam hun uiteindelijke 
vorm, zodat ze goed kunnen werken. 

Achtring

Zwavel, chemisch symbool S, komt 
in veel verschillende vormen op veel 

verschillende plaatsen voor. De meest 
voorkomende vorm van elementair zwa-
vel – zwavel in zijn pure vorm – is een 
kristal opgebouwd uit ringen van acht 
zwavelatomen. Maar er zijn ook ringen 
van tien zwavelatomen, polysulfideke-
tens van verschillende lengtes en kleine 
disulfiden (S2) en trisulfiden (S3). Dit is 
slechts een deel van de vormen waarin 
elementair zwavel is aangetroffen. Van 
alle elementen heeft zwavel de meeste 
allotropen – vormen waarin een element 
voorkomt. 

Hoewel op sommige plaatsen nog ele-
mentair zwavel direct wordt gewonnen 

in vulkanische gebieden, is dat niet meer 
de gangbare methode. Mineralen zoals 
pyriet (ijzerdisulfide, FeS2) vormen van 
oudsher een andere belangrijke bron 
van zwavel, maar van alle grote zwa-
velproducenten is China de enige die 
nog van deze bronnen gebruikmaakt. 
De moderne grootschalige zwavelpro-
ductie vindt plaats in de petrochemische 
industrie via het ontzwavelen van fos-
siele brandstoffen, zoals aardgas en aard-
olie (zie kader ‘Ontzwaveling’). Jaarlijks 
wordt wereldwijd ongeveer 60 miljoen 
ton (60.000.000.000 kilogram) zwavel 
in alle vormen geproduceerd.

Buskruit

Dat zwavel allerhande nuttige toepas-
singen heeft, was al in de oudheid 

bekend. Homerus beschrijft in de Odyssee 
het gebruik van zwavel in combinatie 
met vuur als ontsmettingsmiddel. De 
Romeinse schrijver Plinius noemt zwavel 
onder meer als bleekmiddel voor textiel 
en als materiaal voor lucifers. En gedu-
rende de 16e eeuw zoeken hovelingen 
van de Zweedse koning bij uitbraken 
van de pest regelmatig hun heil bij de 
zwavelmijnen om te profiteren van de 
reinigende werking van het aanwezige 

veelvormig,
 veelzijdig en 
 veelgebruikt

Close-up van een zwavelkristal.
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De afgelopen jaren is de uitstoot van 
zwaveldioxide behoorlijk afgenomen, 
beduidend meer dan die van NOx.
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zwaveldioxide. Maar zwavel wekt ook de 
belangstelling op hele andere fronten. 
Uit de 11e eeuw stamt de eerste beschrij-
ving van buskruit, een ontdekking van 
de Chinezen. Buskruit bestaat uit salpe-
ter (kaliumnitraat), houtskool en zwavel. 
Voor de alchemisten is zwavel een essen-
tieel ingrediënt van hun experimenten. 
Onder meer de hoge brandbaarheid van 
zwavel en het vermogen om kwik en 
andere metalen te binden, spreken sterk 
tot de verbeelding. 

ZwAvelZuur

Hedendaagse toepassingen van zwavel 
zijn talrijk, maar in volume gemeten 

is de productie van zwavelzuur veruit de 
belangrijkste. Ongeveer 80-90% van het 
geproduceerde elementaire zwavel wordt 
hiervoor gebruikt. Elementair zwavel rea-
geert met zuurstof tot zwaveldioxide (SO2), 
dat vervolgens onder invloed van een kata-
lysator verder reageert met zuurstof tot 
zwaveltrioxide (SO3). Door het gas SO3 
vervolgens op te lossen in water ontstaat 
zwavelzuur, H2SO4.

S + O2 → SO2
SO2 + 1/2 O2 → SO3
SO3 + H2O → H2SO4

Zwavelzuur is een van de meest gepro-
duceerde chemische verbinding wereld-
wijd. Dat is opmerkelijk, omdat de stof 
op z’n zachtst gezegd onvriendelijk is. 
Geconcentreerd zwavelzuur is extreem 
corrosief (bijtend) en sterk hygroscopisch 
(wateronttrekkend). Tegelijkertijd is het 
een stof die voor tal van chemische pro-
cessen onmisbaar is. Zwavelzuur wordt 
onder meer gebruikt voor de productie 
van zowel kunstmest, als accuzuur, als 
katalysator, als droogmiddel en bij het 
reinigen van ertsen. 

Naast de producenten van zwavelzuur 
vormt de rubberindustrie een grote afne-
mer van elementair zwavel. Daar wordt 
het gebruikt voor het vulkaniseren van 
rubber (zie ook ‘de Basis’). Elementair 
zwavel is ook een belangrijk bestrijdings-
middel in de (biologische) landbouw. 

Niet in elementaire vorm, maar als onder-
deel van andere stoffen is zwavel werke-
lijk overal. Conserveringsmiddel, medi-
cijnen, scheten, ontstopper, permanent, 
huid, vuurwerk, parfum, ..... de lijst is 
eindeloos.	 	 	 							|	

Aardgas bevat diwaterstofsulfide (H2S, 
vaak zwavelwaterstof genoemd), een 

zeer giftig gas dat ruikt naar rotte eieren. Bij 
verbranding wordt het omgezet in zwavel-
dioxide (SO2), een belangrijke veroorzaker 
van luchtvervuiling. Om een veilige brand-
stof te leveren, moet H2S uit het ‘zure’ 
aardgas worden verwijderd. In Nederland 
gebeurt dat in de gasontzwavelingsfa-
briek van de NAM (Nederlandse Aardolie 
Maatschappij) in Emmen. Het zure aardgas 
wordt besproeid met ‘sulfinol’, een wate-
rige oplossing van de zwavelverbinding sul-
folaan en MDEA (methyldiethanolamine, 
C5H13NO2). De sulfinoloplossing haalt het 
zure H2S uit de gasstroom. Het gas is nu 
reukloos en daarom wordt er een vleugje 
ethaanthiol aan toegevoegd dat zorgt voor 
de typische gaslucht. Het verwijderde H2S 
wordt via het Claus-proces omgezet in 
zuiver vloeibaar zwavel en water (stoom). 
In de eerste stap reageert een deel van de 
stroom H2S met zuurstof tot SO2. In de 
tweede stap volgt de omzetting tot zwavel 
en water: 
Stap 1:  2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O
Stap 2:  2H2S + SO2 → 3S + 2H2O 
De pure zwavel is een belangrijke grondstof 
voor de chemische industrie.           |

GasontzwavelinG

hoewel het al lang bestond, kwam zure regen 
in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw 

hoog op de agenda. een van de belangrijkste ver-
oorzakers van zure regen is het gas zwaveldioxide 
(so2), dat vrijkomt als zwavel of zwavelhoudende 
organische verbindingen, voornamelijk uit fos-
siele brandstoffen, worden verbrand. in de lucht 
gaat so2 langzaam over in zwaveltrioxide so3 
dat vervolgens met regendruppels reageert tot 
zwavelzuur (h2so4) en als een zure regen op de 
aarde neerslaat. so2 kan ook direct oplossen in 
regendruppels en als zwaveligzuur (h2so3) zure 
regen veroorzaken. overigens dekt zure regen niet 
de feitelijke lading; sneeuw en hagel kunnen ook 
zuur zijn. Zure regen tast natuurlijke ecosystemen 
aan. om verdere verzuring van het milieu tegen 
te gaan, zijn strenge internationale maatregelen 
genomen, waaronder het omlaag brengen van het 
zwavelgehalte van fossiele brandstoffen en het 
verplicht zuiveren van schadelijke uitstoot door de 

industrie. Deze ontzwavelingsmaatregelen hebben 
een gunstig effect gehad volgens een rapport dat 
het planbureau voor de leefomgeving eind 2010 
publiceerde. toch is het probleem nog lang niet 
verholpen. naast so2 zijn verschillende stikstof-
oxiden een belangrijke bron van verzuring en het 
terugdringen van die schadelijke uitstoot is veel 
minder succesvol geweest.            |

zUre reGen

Gele zwavel wordt rood als het smelt. De 
vlamkleur van brandend zwavel is blauw.

Bergen teruggewonnen zwavel door 
ontzwaveling in Alberta,Canada.

Overheidscampagne 1985.



4 5De BasisDe Basis

Een reactieve alleskunner, dat is zwavel in een notendop. 
Zwavelverbindingen zijn soms het eindproduct van een synthese, maar 

even zo vaak spelen ze een belangrijke rol als intermediair of katalysator.
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manier ‘vouwen’ tot een driedimensi-
onale structuur. Zwavelbruggen zorgen 
voor de stabiliteit van deze structuur. 
Het aminozuur cysteïne (Cys) heeft een 
thiol zijketen. Twee cysteïnes kunnen een 
S-S-binding vormen, die in belangrijke 
mate de ruimtelijke vorm van de amino-
zuurketen bepaalt. 

De rol van zwavelbruggen als stabilise-
rende elementen vormt de kern van een 
belangrijk industrieel proces, namelijk 

Alcohol en ether zijn chemische 
verbindingen die ook bij niet-che-
mici een bel doen rinkelen. Maar 

thiol en thioether? Vergelijkbare stoffen, 
maar dan met een zwavelatoom in plaats 
van het zuurstofatoom. In structuurfor-
mules ziet dat er als volgt uit: links de 
alcohol methanol, rechts de zwavelvariant 
methaanthiol. 

Thiolen worden nog vaak aangeduid met 
de oude naam mercaptaan. Methaanthiol 
is dan methylmercaptaan. De oorsprong 
van deze naamgeving ligt in het ver-
mogen van zwavel om kwik te binden. 
Mercaptaan (Engels: ‘mercaptan’) is een 
samenvoeging van ‘mercury’ (kwik) en 
‘capture’ (vangen). Onder chemici zijn 
thiolen berucht vanwege hun formidabele 
stank. Methaanthiol ruikt bijvoorbeeld 
naar uitwerpselen en methylbutaanthiol 
draagt bij aan de afschrikwekkende geur 
waarmee stinkdieren zich beschermen 
tegen aanvallers. Thiolen dragen ook bij 
aan de sterke, maar beduidend beter te 
verdragen, geur van uien en knoflook. 

Thio- en sulf-

In de officiële chemische naamgeving 
geeft het voorvoegsel thio- aan dat het 

om een zwavelverbinding gaat. Zo bevat 

een thiol een SH-groep en is een thio-
ether een R2S-verbinding. Het voorvoeg-
sel sulf-, afgeleid van het Engelse sulfur 
(zwavel), duidt eveneens op zwavelver-
bindingen. Denk aan sulfide, sulfoxide 
en sulfonzuur. De term sulfide kan tot 
verwarring leiden, omdat het in de orga-
nische chemie een thioether betekent, 
maar in de anorganische chemie duidt op 
het disulfide ion S2

2- dat veel voorkomt 
in mineralen waar het gebonden zit aan 
een metaal. Dimethylsulfide (CH3SCH3) 
is een thioether, loodsulfide (PbS) is het 
mineraal galeniet, ook bekend als lood-
glans. 

Mineralen, zouten, zuren, alcoholen, 
pure kristallen, organische zwavelver-
bindingen – zwavel kent vele verschij-
ningsvormen of oxidatietoestanden. Een 
oxidatietoestand geeft aan hoeveel elek-
tronen een element heeft opgenomen of 
afgestaan. In het periodiek systeem staat 
zwavel (atoomnummer 16) onder zuur-
stof (O, atoomnummer 8). De elektro-
nenconfiguratie van zwavel ([Ne]3s2 3p4) 
lijkt op die van zuurstof ([He]2s2 2p4). 
Zwavel kan de oxidatietoestanden -2, -1, 
+4 en +6 aannemen, wat betekent dat 
het atoom elektronen kan opnemen (twee 
respectievelijk een) of vier respectievelijk 
zes elektronen kan afstaan. In organische 
zwavelverbindingen vormt zwavel cova-
lente bindingen met koolstof. De oxidatie-
toestand is dan nul. 

Zwavelbruggen

Naast het vormen van bindingen met 
andere elementen kan zwavel ook 

covalente S-S-bindingen vormen in orga-
nische moleculen. De vorming van deze 
zogeheten zwavelbrug is van groot belang 
voor de ruimtelijke structuur van eiwit-
ten. Eiwitten bestaan uit lange ketens 
van aminozuren die op een specifieke 

De ideale
  gast
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Waarde Komt voor in
-2 h2s, Cs2, mineralen (pbs, CuFes2)
-1 pyriet (Fes2)
0 organische zwavelverbindingen
+4 sO2
+6 h2sO4, sO3, sF6

Zwavelverbindingen 

Een overzicht van de belangrijkste organische 
en anorganische zwavelverbindingen. R staat 
voor een willekeurige koolwaterstofketen.

RSH thiol
RSR' thioether (ook: sulfide)
R-COSH thiozuur
R-COS-R' thioester 
RSO2OH sulfonzuur
RSO2Cl sulfonylchloride
RSO2OR' sulfonzuurester
RSO2NH2 sulfonamide
RSOR' sulfoxide
CS2 koolstofdisulfide (oplosmiddel 

voor elementair zwavel)
SCN thiocyanaat
S2

2- disulfide (o.a. in mineralen)
H2S diwaterstofsulfide 

(waterstofsulfide)
SO2 zwaveldioxide
SO3

2- sulfiet
SO4

2- sulfaat
S2O3

2- thiosulfaat
H2SO4 zwavelzuur (accuzuur, vitriool)
H2SO3 zwaveligzuur
HSO3

- waterstofsulfiet (bisulfiet)
HSO4

- waterstofsulfaat (bisulfaat)
FeS2 ijzerdisulfide (pyriet)
CaSO4 calciumsulfaat (gips)
(ClCH2CH2)2S bis(2-chloorethyl)sulfide 

(mosterdgas)
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Galeniet, ook wel loodglans genoemd.
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In vergelijking met zuurstof is zwavel 
sterker nucleofiel, oftewel meer geneigd 
een elektronenpaar te doneren. Eenmaal 
onderdeel van de verbinding zorgt het 
elektronegatieve karakter van het zwa-
velatoom voor een activering van naast-
gelegen koolstofatomen. Zwavel desta-
biliseert de covalente binding met het 
koolstofatoom, waardoor de reactiviteit 
toeneemt. Tot slot vormen sulfonaten en 
sulfinaten goede ‘leaving groups’, een 
term die aanduidt dat een chemische 
groep gemakkelijk te verwijderen is uit 
een verbinding. Vertaald naar menselijke 
termen mengt zwavel zich gemakke-
lijk in nieuwe gezelschappen, hij brengt 
leven in de brouwerij en vertrekt op het 
juiste moment. Kortom, de ideale gast 
aan iedere labtafel.         |
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het vulkaniseren van rubber. Vulkaniseren 
betekent het aanbrengen van zwavelbrug-
gen tussen de afzonderlijke rubberketens. 
Zowel natuurlijk rubber dat wordt gewon-
nen uit de tropische rubberboom als rub-
ber dat door de petrochemische industrie 
wordt gemaakt uit aardolie is een struc-
tuurloze massa van lange, losse slierten. 
In deze vorm is het materiaal nauwelijks 
zinvol te gebruiken. In het begin van de 
19e eeuw leverde dit onbehandelde rub-
ber producten van slechte kwaliteit. Een 
doorbraak was de ontdekking van Charles 
Goodyear in 1841 dat het toevoegen van 
een beetje zwavel en het verhitten van het 
mengsel tot ongeveer 150 °C het materiaal 
compleet nieuwe eigenschappen geeft. 
Het wordt stevig en elastisch, het rubber 
zoals we dat tegenwoordig kennen van 
banden, laarzen, handschoenen en slan-
gen. De losse slierten kunnen nog steeds 
uitrekken, maar door de bruggen wordt 
de keten weer teruggetrokken. Het mate-
riaal ‘veert’. De mate van elasticiteit wordt 
onder meer bepaald door de hoeveelheid 
bruggen en de lengte van deze brug-

gen. Hoe meer bruggen, hoe harder het 
materiaal. Ook kortere bruggen maken 
het materiaal harder. In beide gevallen 
kunnen de ketens minder makkelijk uit 
elkaar worden getrokken. De zwavelbrug-
gen kunnen ook weer verbroken worden 
door contact met zuurstof. Dat bijvoor-
beeld rubberbanden na verloop van tijd 
bros worden is het resultaat van dit pro-
ces. 

De rubberindustrie is een grootverbrui-
ker van zwavel, maar zwavel is niet meer 
het enige ingrediënt in het vulkanisa-
tieproces. In de loop der jaren zijn ver-
schillende additieven ontwikkeld die het 
vulkanisatieproces sterk versnellen of het 
rubber specifieke eigenschappen kunnen 
verlenen. Deze versnellers zijn overigens 
vaak zwavelhoudende moleculen, zoals 
dithiocarbamaten, mercaptobenzothiazo-
len en thiuram sulfides. 

Activeert

Zwavel is, net als zuurstof, sterk 
elektronegatief. Met andere woor-

den, het zwavelatoom heeft een ‘zuigen-
de’ werking op elektronen. Overigens is 
zwavel wel veel minder elektronegatief 
dan zuurstof. Het belangrijkste verschil 
tussen zuurstof en zwavel zit echter in 
de atoommassa; het zwavelatoom is veel 
zwaarder en groter, wat gevolgen heeft 
voor de ruimtelijke structuur of stereo-
chemie van zwavelhoudende moleculen. 
Vanuit dit oogpunt lijkt zwavel sterk 
op het naburige fosfor (P, atoomnum-
mer 15). Een belangrijk verschil is dat 
zwavel twee ‘lone pairs’ heeft ten opzich-
te van het ene ‘lone pair’ van fosfor. Een 
lone pair is een elektronenpaar dat nog 
‘vrij’ is om een binding aan te gaan. Deze 
lone pairs stellen zwavel bijvoorbeeld in 
staat om twee zuurstofatomen te bin-
den. Het veelzijdige karakter van zwavel 
maakt het tot een geliefde speler in de 
organische synthese. Zwavel is relatief 
simpel te introduceren in verbindingen. 

sulfonamides ontstaan uit de reactie van sulfonyl-
chlorides (rso2Cl) met ammonia of amines. een 

historisch interessant sulfonamide is p-aminoben-
zeensulfonamide, beter bekend als sulfanilamide. 
Dit was een van de eerste zogeheten ‘sulfa drugs’ en 
omdat het werkzaam is tegen een breed scala aan 
bacteriële infecties werd het bekend als de eerste 
wonderpil. De werking van sulfanilamide berust 
op de gelijkenis van het molecuul met het centrale 
p-aminobenzamide element van foliumzuur, een 
essentiële stof voor bacteriën. Door sulfanilamide als 
grondstof te gebruiken, produceert de bacterie een 
niet-functionele vorm van het foliumzuur en sterft. 
exit infectie!                |

sulfanilamide

foliumzuur

wonderpilzwavelverbindinGen 

Een overzicht van de belangrijkste organische 
en anorganische zwavelverbindingen. R staat 
voor een willekeurige koolwaterstofketen.

RSH thiol
RSR' thioether (ook: sulfide)
R-COSH thiozuur
R-COS-R' thioester 
RSO2OH sulfonzuur
RSO2Cl sulfonylchloride
RSO2OR' sulfonzuurester
RSO2NH2 sulfonamide
RSOR' sulfoxide
CS2 koolstofdisulfide (oplosmiddel 

voor elementair zwavel)
SCN thiocyanaat
S2

2- disulfide (o.a. in mineralen)
H2S diwaterstofsulfide 

(waterstofsulfide)
SO2 zwaveldioxide
SO3

2- sulfiet
SO4

2- sulfaat
S2O3

2- thiosulfaat
H2SO4 zwavelzuur (accuzuur, vitriool)
H2SO3 zwaveligzuur
HSO3

- waterstofsulfiet (bisulfiet)
HSO4

- waterstofsulfaat (bisulfaat)
FeS2 ijzerdisulfide (pyriet)
CaSO4 calciumsulfaat (gips)
(ClCH2CH2)2S bis(2-chloorethyl)sulfide 

(mosterdgas)

natuurrubber: geen cross-links elastomeer: enkele cross-links hard rubber of duromeer: veel cross-links

Cross-linkinG
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waar zwavel is, is stank. rotte eieren, ontlasting, brandend rubber – bepaald niet 
de meest aantrekkelijke aroma’s. Des te opvallender is de vooraanstaande rol van 

zwavelverbindingen in de geur- en smaakstoffenindustrie. 

Fris en
 fruitig
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Sappige perzik, frisse grapefruit 
of zoete mango. Shampoos, bad-
schuim of wasverzachters gaan vaak 

gepaard met heerlijke fruitige geuren. De 
grote verrassing: dat deze parfums hun 
karakteristieke frisheid ontlenen aan zwa-
velverbindingen. Voor wie het niet gelooft 
meteen een paar voorbeelden. Als eerste 
de meest eenvoudige thioether, dimethyl-
sulfide (DMS, CH3SCH3). 

DMS heeft een zeer lage geurdrempel 
en komt onder meer vrij bij de bereiding 
van koolsoorten. En die staan niet bekend 
om hun prettige geur. Echter, in extreem 
lage concentraties geeft het parfums de 
geur van tropische vruchten zoals lychee. 
Afhankelijk van de overige ingrediënten 
kan DMS bijdragen aan de geur van 
rozen.

De concentratie van de zwavelverbindin-
gen in een parfum heeft grote invloed op 

de waargenomen geur. Wie bijvoorbeeld 
2-furanylmethaanthiol in lage concentra-
tie ruikt, denkt aan een lekker kopje kof-
fie, maar in hoge concentraties verandert 
dat in brandend rubber. 

De zwavelverbindingen die worden toe-
gepast in parfums zijn allemaal zeer vluch-
tig en leveren in zeer lage concentraties 
een frisse en fruitige geur. Ze bevinden 
zich daarom in de topnoot van een par-
fum, dat is het deel van het parfum dat als 
eerste wordt geroken. Een parfum bestaat 
voor ongeveer 15 procent uit de topnoot, 
gevolgd door 35 procent ‘midden’ en tot 
slot 50 procent ‘dry down’ of ‘hart’ van de 
geur. Het hart is het element dat nog na 
lange tijd te ruiken is en bestaat meestal 
uit krachtige geuren als musk. Ondanks 
de overeenkomsten in geleverde geur 
vertonen deze vluchtige zwavelverbindin-
gen een behoorlijke variatie in chemische 

structuur. Een passievruchtparfum bevat 
bijvoorbeeld methylpropyl-1,3-oxathiaan, 
een vijfring met daarin een zwavel en een 
zuurstof. De geur van mango en grape-
fruit wordt bewerkstelligd door thiolen. 
Een zwavelhoudende ester levert de geur 
van ananas. En een thiazool, een vijfring 
met daarin een zwavel en een stikstof, 
is onmisbaar als het gaat om de sappige 
sensatie van perzik of nectarine. 

Interessant genoeg is deze thiazool 
niet afkomstig uit perzik, maar uit vlees. 
Geïsoleerd ruikt de verbinding niet naar 
perzik, maar toch is het een cruciaal 
ingrediënt voor een perzik- of nectarine-
parfum. 

Dat fabrikanten hun shampoos parfu-
meren met frisse fruitgeuren heeft een 
biologische reden met wederom een 
rol voor zwavel. Menselijk haar en huid 
bevatten relatief grote hoeveelheden van 
het eiwit keratine. Dit eiwit zorgt voor de 
stevigheid van de opperlaag van de huid 
en van het haar. Keratine bestaat voor een 
groot deel uit het zwavelhoudende ami-
nozuur cysteïne dat zwavelbruggen vormt 
die voor de stevigheid zorgen (zie ook ‘de 

het menselijk lichaam zit vol met smerige 
gassen. Dat die soms vrijkomen, is bekend. 

De stank van scheten en ontlasting is te wijten 
aan enkele vluchtige zwavelhoudende verbindin-
gen waarvan de geurdrempel extreem laag is: 
waterstofsulfide (h2s), methaanthiol en dimethyl-
sulfide (Dms). maar ook slechte adem wordt 
veroorzaakt door dit trio. ter geruststelling, dat is 
niet het gevolg van een anatomisch defect waar-
door de kwalijke gassen langs ongewenste weg 
het lichaam verlaten. De oorzaak ligt in de aanwe-
zigheid van anaerobe bacteriën in de mondholte 
die de zwavelhoudende aminozuren cysteïne en 
methionine afbreken tot h2s en methaanthiol. 
Deze bacteriekolonies bevinden zich vooral op 
het achterste deel van de tong, in speeksel en in 
periodontale weefsels. Goede orale hygiëne, zoals 

het schoonmaken van de tong tijdens het tanden 
poetsen of spoelen met mondwater, helpt om de 
kwalijke kolonies en dus de geur die ze versprei-
den te bestrijden.             |

sleChte adem

Gebraden vlees: een chemisch kunststukje.



7De Diepte6 De Diepte
ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 64  |  nummer 272 Z w a v e l

Basis’). Bij het wassen van het haar komt 
er altijd wat zwavel vrij dat perfect combi-
neert met de zwavelhoudende elementen 
in het parfum van de shampoo. Samen 
levert dat een fruitige geursensatie die de 
consument zeer aanspreekt. 

MoleculAire gAstronoMie

Van geur is het een kleine stap naar 
smaak. Die twee hangen nauw samen; 

eigenlijk proeven we met onze neus. Dat 
belooft wat voor al die zwavelverbindin-
gen in het organisch materiaal – groente, 
fruit, vlees, eieren – dat we normaal 
gesproken als voedsel aanduiden. Want 
wat gebeurt daarmee tijdens het koken 
en welke rol spelen die verbindingen? Het 
opkomende gebied van de moleculaire 
gastronomie draait om dit soort vragen. 
Volgend op het succes van enkele inter-
nationaal toonaangevende chef-koks die 
met gebruik van geavanceerde technieken 
geheel nieuwe smaken en texturen creë-
ren, heeft deze ‘science of deliciousness’ 
recentelijk de stap gemaakt naar een seri-

eus wetenschappelijk veld dat zich richt 
op de chemische en fysische grondslagen 
van de smaak en textuur van voeding. Een 
omvangrijke review van Barham et al. uit 
2010 geeft een goed beeld van de com-
plexiteit van de chemie van het koken. 
Wat echter als een paal boven water staat, 
is dat het zonder vluchtige zwavelverbin-
dingen in de keuken maar een saaie boel 
is. Zwavelverbindingen zijn bijvoorbeeld 
essentieel in onze beleving van de aange-
name geur en smaak van gebraden vlees. 
Wie ’s avonds lekker een stukje vlees 
staat te braden, realiseert zich meestal 
niet welke ingewikkelde chemie hij of 
zij staat uit te voeren. Het begint met 
de Maillard-reacties, waarbij kort gezegd 
suikers en aminozuren onder invloed van 
verhitting en via verschillende tussenpro-
ducten uiteindelijk reageren tot onder 
meer 1-deoxypentoson en 3-deoxypento-
son. Deze twee verbindingen vormen de 
basis voor een breed scala aan vluchtige 
zwavelverbindingen die ervoor zorgen dat 
we ‘gebraden vlees’ gaan ruiken en proe-
ven. De vereiste zwavel, vooral in de vorm 
van H2S, is afkomstig uit de degradatie 
van cysteïne en methionine. Zonder zelf 
veel te doen, weet de chemicus-kok uit 
dit alles veel lekkers te toveren (zie kader 
‘Smullen van zwavel’). En dat is nog maar 
een greep uit de mogelijke zwavelverbin-
dingen die tijdens het verhitten van voed-
sel kunnen ontstaan. Wie dan bovendien 
nog een begeleidend knoflooksausje bij 
het vlees serveert, gooit de zwavelregisters 
nog verder open. Want de karakteristieke 
scherpe geur en smaak van verse knoflook 
komt van verschillende thiosulfinaten (R-
SO-S-R), waarvan allicine de belangrijkste 
is (zie ook kader ‘Heilzame knoflook’). 
Raakt de plant beschadigd door snijden 

of persen, dan wordt het enzym alliinase 
actief. Alliinase zet vervolgens een sul-
foxide-cysteïne derivaat om in verschil-
lende thiosulfinaten, waaronder allicine. 

De activiteit van alliinase is cruciaal in 
dit proces. Dat verklaart ook hoe bekende 
culinaire technieken om de scherpe kant-
jes van verse knoflook te halen, zoals 
knoflooktenen in hun geheel te poffen 
in de oven werken. Verhitting zorgt voor 
denaturatie van het enzym. Geen alliina-
se-activiteit levert daarmee een veel mil-
dere smaak. Een zure marinade gebrui-
ken werkt ook; bij lage pH wordt alliinase 
geïnactiveerd. En zo levert een kijkje in 
de keuken van de zwavelchemie meer 
dan genoeg ‘food for thought’.        |

voor de leden van de Allium-familie, waaronder 
knoflook en ui, vormen de prikkende zwavel-

houdende verbindingen een afweermiddel tegen 
allerhande ongewenste schimmels, bacteriën en 
insecten. Deze natuurlijke gewasbeschermingsmid-
delen hebben daarmee ook de interesse gewekt van 
wetenschappers op zoek naar nieuwe antibiotica. 
aan knoflook worden reeds lange tijd buitengewoon 
heilzame eigenschappen toegedicht, waaronder een 
bacteriedodende werking. in verschillende in vitro 
studies bleek allicine in staat een breed scala aan 
bacteriën te remmen, waaronder enkele resistente 
stammen van Escherichia coli en de ‘ziekenhuisbac-
terie’ mrsa (multidrug resistant Staphylococcus 
aureus). allicine is ook in staat schimmels, parasie-
ten en virussen te remmen. De antimicrobiële wer-
king berust waarschijnlijk op de reactie van allicine 
met thiolgroepen in verschillende enzymen. Dit 
leidt tot blokkering van cruciale metabole processen 
in de pathogenen. toepassingen van allicine worden 
gezocht in producten voor ziekenhuispersoneel, 
zoals bacterieremmende lotions en crèmes. of deze 
producten ook een krachtig knoflookaroma ver-
spreiden, vermelden de onderzoekers niet.            |

heilzame knoflook
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smUllen van zwavel

2-[(methylthio)methylfuraan

‘geroosterd, koffieachtig’

bis(2-furanylmethyl)disulfide

‘vlees, nootachtig, zwavelig’ 

2-methyl-3-[(2-methyl-3-furanyl)-
dithio]thiofeen

‘vlees, ui en knoflookachtig’

2-methyl-3-furaanthiol

‘vlees, runderbouillon’ (alleen als 
de concentratie lager is dan 1 ppb)

bis(2-methyl-3-furanyl)disulfide

‘vlees, runderbouillon’ (extreem 
lage geurdrempel: 0,000002 ppb)

GeUriG

dimethylsulfide
lychee, roos, veel tropisch fruit

ethyl 3-(methylthio)propionaat
ananas

2-furfurylmethylmercaptaan
koffie

2-isopropyl-4methylthiazool
nectarine en perzik

p-mentha-8-thiol-3-on
mango en tropisch fruit

methylpropyl-1,3-oxathiaan
passievrucht

1-paramentheen-8-thiol
grapefruit
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voor op sChool
 1. Waaraan ontleent Yellow Stone Park in de Verenigde Staten 

de naam?
 2. De achtring van zwavel vormt een ‘kroon’. Leg uit waardoor 

deze vorm ontstaat. Tip: gebruik Lewisstructuren.
 3. Leg uit waardoor mineralen met sulfides, zoals pyriet, wei-

nig als erts voorkomen.
 4. Geef de ruimtelijke (Lewis)structuur weer van zwavelzuur 

en zwaveligzuur.

 5. Wat betekent hygroscopisch?
 6. Leg aan de hand van structuurformules en intermoleculaire 

krachten uit waardoor sulfinol gemakkelijker H2S uit aard-
gas opneemt dan puur water.

 7. Zwavel staat onder zuurstof in het periodiek systeem. Geef 
met de elektronconfiguraties van zuurstof en zwavel aan 
waardoor de verschillende oxidatietoestanden van zuurstof 
en zwavel voorkomen.

 8. Natuurrubber is een onverzadigde koolwaterstofverbinding. 
Geef in schema weer hoe zwavel met de dubbele bindingen 
reageert en zwavelbruggen vormt.

 9. Geef aan hoe verbreking en vorming van dizwavelbruggen 
van cysteïne een hoofdrol spelen bij het zetten van een kap-
sel met permanent(e) krullen.

 10. Noem drie hoofdbestanddelen in voeding voor moleculair 
koken.

 11. Waardoor lossen geur- en smaakstoffen niet heel goed op in 
waterige oplossingen?

 12. Thiolen lossen niet goed op in water, terwijl alcoholen heel 
goed met water mengen. Verklaar het verschil.
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Pyriet wordt weleens voor goud aangezien, vandaar de naam 
fool’s gold.
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