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Zorgen dat alles aan elkaar plakt 
de gelering van organische oplosmiddelen door kleine organische moleculen 

 

Samenvatting 
 

Inleiding 

 

Het onderwerp van dit proefschrift is de gel, een Engels woord waarvoor eigenlijk 

geen goed Nederlands equivalent voorhanden is. Toch zullen de meeste mensen zich 

wel iets voor kunnen stellen bij dit woord. Overbekend is natuurlijk de haargel, maar 

inmiddels komen we de benaming ook tegen bij diverse tandpasta’s, bij scheergel en 

bij allerlei huidverzorgende middelen. De cosmeticahoek, zullen we maar zeggen. 

Overigens is deze lijst niet uitputtend. Ook bij u op tafel komen gels voor: denk maar 

eens aan jam, aan stroop en aan – uiteraard – gelatinepudding. Er is zelfs speelgoed 

(geweest) dat als gel beschouwd kan worden. Heel bekend bij de wat oudere jongeren 

zijn natuurlijk “Silly Putty” en “Slime”. Ook stuiterballen kunnen tot de gelcategorie 

worden gerekend. 

 

Nu kunnen we al het hierboven beschrevene wel “gel” noemen, maar zo op het oog is 

er toch nog wel wat verschil tussen een stuiterbal en scheergel. Of toch niet? U voelt 

‘m natuurlijk al aankomen: er is behoefte aan duidelijkheid, aan een goede definitie. 

Nu zijn vele grote geesten ons reeds voorgegaan bij dit vraagstuk en een duidelijke, 

goed sluitende definitie is eigenlijk niet te geven. Jaren geleden verzuchtte mevrouw 

Dr. Dorothy Jordon Lloyd al dat het herkennen van een gel een stuk simpeler was dan 

het nauwkeurig omschrijven ervan. Toch kan er wel iets zinnigs over worden gezegd.  

 

Alle gels hebben gemeenschappelijk dat ze eigenlijk bestaan uit twee verschillende 

componenten (of fasen). Voor het werk dat beschreven is in dit proefschrift kunnen 

we volstaan met een vloeistof (vloeibare fase) en een min of meer vaste stof (vaste 

fase). Andere combinaties zijn in principe ook mogelijk, zoals vaste stof + gas en 

vloeistof + gas, maar die mogelijkheden vallen buiten het bestek van dit proefschrift. 

 

Vloeistoffen en gassen bestaan altijd uit relatief kleine moleculen, terwijl de 

moleculen waaruit vaste stoffen zijn opgebouwd relatief heel groot kunnen zijn (zie 

ook het kader “Moleculen”). En daarmee komen we bij een belangrijk kenmerk van 

een gel: de aanwezigheid van een min of meer vaste fase, waarbij de bouwstenen van 

die vaste fase veel groter zijn dan de bouwstenen van de vloeistoffase. Bovendien zijn 



144 

er nog eisen gesteld aan de vorm van 

deze bouwstenen (moleculen): die 

van de vaste fase moeten langwerpig 

of draadvormig zijn, wat in de 

praktijk betekent dat de lengte van 

deze moleculen enkele tientallen tot 

honderden malen groter moet zijn 

dan de dikte. De vorm van de 

moleculen waaruit de vloeistoffase 

bestaat doet er niet zo toe, zolang ze 

maar relatief klein zijn. 

 

Als praktijkvoorbeeld nemen we 

hier gelatine. Gelatine is een dierlijk 

eiwit dat kan worden gewonnen uit 

huid, botten en weefsels van dieren. 

Eiwitten zijn over het algemeen 

grote moleculen en gelatine is daar 

geen uitzondering op. Wanneer 

gelatine (een vaste stof) wordt 

ondergedompeld in water zal het wat 

water opnemen en gaan zwellen, net 

als een nieuwe, platgeperste spons 

die in een teil met water wordt 

gegooid. Wanneer de vloeistof 

wordt verwarmd zullen de 

gezwollen gelatinedeeltjes door de 

vloeistof worden opgenomen. Er is 

tijdens dit proces wel iets veranderd, 

want de vloeistof is veel visceuzer 

(stroperiger) geworden dan vóór het 

verwarmen. Wanneer de oplossing afkoelt ontstaat er een gel: een stevige, 

geleiachtige massa. Bij opnieuw verwarmen vormt zich weer een visceuze oplossing, 

die na afkoelen weer een gel geeft. Dit proces kan talloze malen herhaald worden. 

 

De verklaring voor het geleringsproces is dat bij het verwarmen van de vloeistof het 

gelatinemolecuul zich ontvouwt, net als het ontwarren van een lange wollen draad 

(Figuur 1). Hier en daar raken deze ontvouwde eiwitten elkaar, waardoor de 

viscositeit van de oplossing toeneemt. Bij afkoelen vouwt het gelatinemolecuul zich 

Moleculen 

Verreweg de meeste gassen, 

vloeistoffen en vaste stoffen bestaan uit 

moleculen. Moleculen zijn hele kleine 

deeltjes die niet met het blote oog zijn 

te zien. Zelfs bij de enorm grote 

moleculen die ons erfelijk materiaal 

bevatten, het DNA, heeft u een hele 

goede microscoop nodig. 

Bij een molecuul zou u kunnen denken 

aan knikkers, maar dan wel hele kleine. 

Uiteraard heb je knikkers in vele 

soorten, kleuren en afmetingen. Je hebt 

knikkers om mee te knikkeren, maar 

een voetbal wordt ook wel eens een 

knikker genoemd en wie gewend is 

groot te denken durft ook wel te zeggen 

dat de aarde en de maan knikkers zijn. 

Hetzelfde geldt voor moleculen: de 

grootste zijn duizenden malen groter 

dan de kleinste. Uiteraard zijn lang niet 

alle moleculen bolvormig. Er zijn ook 

staaf-, peer-, schijf- en draadvormige 

moleculen: de lijst is eindeloos. Van 

sommige moleculen kan worden 

gezegd dat ze “mooi“ zijn, terwijl 

andere “lelijk” of “saai” genoemd 

kunnen worden. Uiteraard is dit een 

kwestie van smaak, net als met kunst. 
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weer op, maar tijdens dat proces raakt het verstrikt in zijn buren die met hetzelfde 

proces bezig zijn. Op deze manier wordt dus een groot, driedimensionaal netwerk 

gevormd van allemaal draadjes die in elkaar grijpen. De combinatie van dit grote 

netwerk en het oplosmiddel vormt de gel. Zou op de een of andere manier al het 

oplosmiddel (water, in dit geval) verwijderd worden, dan klapt de hele structuur in 

elkaar. Voor een gel zijn dus beide componenten noodzakelijk: lange draad- of 

staafvormige moleculen die een groot netwerk op kunnen bouwen en kleine 

moleculen die het netwerk als het ware vullen en ondersteunen. 

 

Figuur 1. (boven links) Opgevouwen gelatinemoleculen. De kleine stipjes geven 

oplosmiddelmoleculen weer. (boven rechts) Bij verwarmen ontvouwen de eiwitten 

zich. (onder) Bij afkoelen van de oplossing vouwen de eiwitten zich weer op, alleen 

raken ze nu in elkaar verstrikt. 

 

 

Het onderzoek in dit proefschrift 

 

Hoewel aan de criteria die hierboven worden omschreven moet worden voldaan om 

een gel te vormen, kun je de zaak niet omdraaien. Dus: elke gel bestaat uit een 

vloeistoffase en een vaste fase, waarbij die vaste fase is opgebouwd uit grote, 

langwerpige moleculen. Maar het is niet zo dat wanneer je maar langwerpige 

moleculen in een vloeistof gooit je vanzelf een gel krijgt. Daarvoor is de materie toch 
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wat te complex. Echter, je kunt wel proberen om moleculen te maken die 

gelvormende eigenschappen hebben. En dat is precies wat we (je doet ’t tenslotte 

nooit helemaal alleen) in de afgelopen jaren hebben gedaan. 

 

Daarbij hebben we de lat iets hoger gelegd dan strikt noodzakelijk: in plaats van te 

zoeken naar lange moleculen die een gel zouden kunnen geven met een bepaald 

oplosmiddel, hebben we juist naar hele kleine moleculen gezocht die, wanneer ze 

eenmaal opgelost zijn in een vloeistof, spontaan achter elkaar gaan liggen. Op deze 

manier worden alsnog lange “draden” gevormd, die op hun beurt weer een 

driedimensionaal netwerk vormen. Het zijn dus geen echte grote moleculen, maar 

grote aggregaten van kleine moleculen. Het verschil is subtiel, maar het effect is 

hetzelfde. 

 

Hoofdstuk 2 bericht over de avonturen met een gelator die 

gebaseerd is op menthyloxyfuranon (Figuur 2). Dit molecuul is 

niet zo eenvoudig in elkaar te knutselen en als je niet oppast 

krijg je nog de verkeerde ook. Deze stof is in staat om 

voornamelijk apolaire oplosmiddelen (alkanen en de wat 

langere alifatische alcoholen) te geleren. Zodra oplosmiddelen 

worden genomen die polairder zijn (chloroform, 

dichloormethaan) of makkelijk polariseerbaar (benzeen, 

koolstoftetrachloride) dan is het feest afgelopen. Pogingen om 

dit molecuul wat aan te passen door de structuur iets te veranderen waren niet erg 

succesvol. In een aantal gevallen was het mogelijk om aanpassingen door te voeren, 

maar de aldus verkregen moleculen waren niet meer in staat om oplosmiddelen te 

geleren. Gegeven de nogal magere resultaten werd besloten om het onderzoek in deze 

richting te stoppen en over te stappen op verbindingen die meer mogelijkheden bieden 

en die breder toepasbaar zijn. Vanuit een synthetisch perspectief was het onderzoek 

zeer leerzaam en nuttig. 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de synthese en gelerende 

eigenschappen van moleculen waar twee ureumfragmenten 

(dat zijn de -NHCONH- groepen in Figuur 3) zijn 

ingebouwd. Belangrijk gegeven is dat in deze moleculen de 

twee -NHCONH- groepen via een ringvormige structuur 

met elkaar verbonden zijn: een cyclohexaanring of een 

benzeenring. Het is gebleken dat deze moleculen onderling 

een behoorlijk sterke aantrekkingskracht hebben, waardoor 

in vloeistoffen grote aggregaten kunnen worden gevormd. Dit resulteert uiteindelijk in 

NHCONH
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R

R

NHCONH

NHCONH

R
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   Figuur 2. 

Figuur 3. 
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de vorming van een gel. De gevormde aggregaten zijn zo groot dat ze uitstekend te 

zien zijn met een electronenmicroscoop (zie de diverse plaatjes in het hoofdstuk). 

Zelfs een gewone lichtmicroscoop is in sommige gevallen geschikt om deze grote, 

draadvormige aggregaten te zien. 

 

De computer kan ook worden ingezet bij het onderzoek. We hebben gevonden dat het 

gedrag van de in dit hoofdstuk beschreven moleculen uitstekend te simuleren is met 

behulp van gangbare computermodellen. Zowel uit berekeningen als in de praktijk is 

gebleken dat de onderzochte moleculen op allerlei manieren kunnen worden 

aangepast en gemodificeerd, zonder het gelerende 

karakter aan te tasten. Een ringvormige structuur 

(cyclohexaan of benzeen) die twee ureumfragmenten 

verbindt is het enige wat nodig is. Wat zich aan de 

andere kant van het ureumfragment bevindt (de “R” 

in Figuur 3) doet er eigenlijk nauwelijks toe, hoewel 

er wel verschillen in eigenschappen zijn te vinden. 

Uit computerberekeningen blijkt verder dat er 

(theoretisch tenminste) meerdere manieren zijn 

waarop deze moleculen aggregaten kunnen vormen. 

Een voorbeeld van hoe een klein stukje van een 

aggregaat er uit zou kunnen zien is gegeven in 

Figuur 4. In dit stukje aggregaat zijn vier moleculen 

zichtbaar die heel netjes op elkaar gestapeld zijn. Het 

werkelijke aggregaat is uiteraard vele malen 

groter.We zijn tot nu toe niet in staat geweest vast te 

stellen wat de werkelijke structuur van de aggregaten in de gel is. In één specifiek 

geval kon worden bepaald hoe de ordening van één van de gemaakte moleculen in de 

vaste stof is. We hebben gevonden dat daar ook sprake is van grote aggregaten, maar 

de structuur ervan is anders dan die van de aggregaten in een gel.  

 

Over het algemeen zijn de gevormde gelen zeer stabiel: heftig schudden of roeren 

resulteert niet in afbraak van de gel. Een aardigheidje dat nog wel eens wordt 

waargenomen is dat tijdens het schudden of roeren van een gel de viscositeit opeens 

sterk afneemt. De gel verandert dan in een wat stroperige vloeistof. Op het moment 

dat je het potje met deze vloeistof weer wegzet en een aantal minuten met rust laat 

komt de geltoestand weer terug: de massa is weer stijf geworden. Dit verschijnsel 

wordt thixotropie genoemd en het proces kan vele malen herhaald worden. 

 

Figuur 4. 
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Hoofdstuk 4 borduurt voort op het thema uit 

hoofdstuk 3, alleen hebben we nu de lat nóg wat 

hoger gelegd. In dit geval zijn moleculen onderzocht 

waarvan de ureumfragmenten slechts via één enkel 

koolstofatoom met elkaar zijn verbonden (Figuur 5) 

Ook in dit geval werden we niet teleurgesteld: de 

gewenste eigenschappen met betrekking tot gelering 

waren ruimschoots aanwezig. Hoewel deze moleculen 

redelijk goed te maken zijn is niet eenvoudig gebleken om veel variaties te 

synthetiseren. Daarnaast zijn deze moleculen ietwat instabiel: de combinatie van 

water en een (minieme) hoeveelheid van een zuur zorgt ervoor dat ze uit elkaar vallen 

in kleinere fragmenten. 

 

De computer bleek in dit onderzoek andermaal een grote hulp te zijn in het 

visualiseren van de aggregaten die (mogelijk) gevormd worden. Met behulp van 

andere technieken, met name 2D-NMR en NMR van de vaste stof, zijn we in staat 

geweest om een selectie te maken uit de theoretisch mogelijke aggregaatvormen, 

waarbij aannemelijk te maken was dat bepaalde vormen waarschijnlijker zijn dan 

andere. Het definitieve antwoord op de vraag hoe deze aggregaten er op moleculair 

niveau precies uitzien hebben we nog niet kunnen verkrijgen, maar we zijn wel een 

paar stappen dichterbij gekomen. 

 

Hoofdstuk 5 tenslotte is eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Hoewel de 

moleculen die daar worden beschreven wel als gelatoren zijn te beschouwen, zijn ze 

daar niet bijster voor geschikt. In vergelijking hiermee zijn de moleculen van 

Hoofdstuk 3 vele malen beter. Het is dan ook niet vanwege de gelerende 

eigenschappen dat deze moleculen gemaakt zijn: het was ons te doen om de 

electrische eigenschappen van deze verbindingen. Die eigenschappen zijn dusdanig 

goed en veelbelovend dat we nog lang niet uitgekeken zijn op deze stofjes. 

 

Ook hebben we geconstateerd dat deze moleculen schitterende tweedimensionale 

structuren vormen op grafiet. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 6. Het is 

duidelijk dat al deze moleculen heel netjes achter elkaar gaan liggen op het 

grafietoppervlak. Ook hier zijn de ureumgroepen in de moleculen de bepalende factor. 

 

NH

NH

NHO

NHO

R

Figuur 5. 
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Wanneer je gaat nadenken over de mogelijkheden van deze moleculen kom je tot de 

conclusie dat ze in staat zouden moeten zijn om hele kleine stroomdraadjes te vormen. 

Vanwege hun eigenschappen zijn ze mogelijk geschikt om als halfgeleiders te worden 

gebruikt, bijvoorbeeld in transistoren. Het in dit hoofdstuk beschreven werk is een 

aanleiding om hiernaar verder onderzoek te doen. 

 

 

Figuur 6. Een terthiofeen derivaat (boven) dat hele grote structuren vormt op grafiet 

(links). Een computermodel kan ook worden gegeven (rechts). 

S

S

S NHCONHNHCONH C12H25C12H25
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Aantekeningen 


