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Samenvatting 

 

In dit proefschrift wordt het potentieel van Lewis-zuren (LA's) om chemische 

transformaties te moduleren onderzocht, namelijk in autokatalyse (Hoofdstukken 1-5) en 

in dearomatisering (Hoofdstuk 6). 

In Hoofdstuk 2 onderzoeken we de nucleofiele toevoeging van Et2Zn aan 

benzaldehyden in de aanwezigheid van een LA (TBDMSCl) op basis van silicium. Bij 

deze transformaties kan het product van de reactie, EtZnCl, fungeren als LA en een 

autokatalytische transformatie bevorderen. Autokatalytische snelheidsverhoging 

werd aangetoond door kinetische studies met in situ Raman-spectroscopie. Ten 

slotte hebben we met 29Si NMR bevestigd dat TBDMSCl elektrofiele activering 

door EtZnCl ondergaat, wat leidt tot de actieve autokatalysator (TBDMSCl-EtZnCl 

complex). Deze autokatalysator activeert aldehyde naar nucleofiele toevoeging 

van organozinkreagentia en vergemakkelijkt daardoor zelfvorming. 

 
Vervolgens hebben we in Hoofdstuk 3 autokatalytische processen onderzocht in de 

reductie reacties van amiden met boraan. Zoals in de literatuur wordt gesuggereerd, zijn 

amiden gevoelig voor reductie in aanwezigheid van boraan. Als resultaat worden 
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onstabiele hemiaminalen gevormd. Deze hemiaminalen hebben twee structurele 

kenmerken, namelijk een Lewis-zuur boorcentrum voor de elektrofiele activering van het 

substraat en een Lewis-basisch stikstofcentrum voor de coördinatie van boraan. 

Coördinatie van het zuurstofatoom aan het boor atoom bevordert de hydrideverschuiving 

van het boor-molecuul naar het amide, analoog aan Corey-Bakshi-Shibata (CBS)-katalyse. 

Door deze eigenschap verwachtten we dat hemiaminalen beschouwd kunnen worden als 

katalysatoren die een autokatalytisch proces bevorderen. Om deze hypothese te testen 

zijn we op zoek gegaan naar stabiele hemiaminalen, deze konden vervolgens gebruikt 

worden om hun auto en kruiskatalytische gedrag te testen. We hebben ontdekt dat 

tertiaire trifluorazijnzuurcarboxamiden in aanwezigheid van BH3∙SMe2 evolueren via een 

reductief autokatalytisch proces, dit werd bevestigd door kinetische studies met behulp 

van 19F NMR-spectroscopie. Om te zien of hemiaminalen kunnen deelnemen aan 

kruiskatalyse, werd de reductie van een reeks verschillende amiden uitgevoerd met 

boraan, waarbij werd opgemerkt dat een van de geproduceerde hemiaminalen de 

snelheid van de productie van een ander kan versterken.  

 

Ondanks het feit dat we autokatalyse konden bevestigen in het geval van de amide-

reductie met boranen, is het nog steeds onbekend hoe het initiële hemiaminaal wordt 

gegenereerd. In Hoofdstuk 4 werd moleculaire modellering gebruikt met als doel om dit 

aspect te ontrafelen. De studie werd uitgevoerd met het doel om licht te werpen op de 

vraag of de eerste reductiestap een synchroon proces is of niet, wat de rol is van het 

amidesubstituent en hoe amide-reductie correleert met de goed ontwikkelde aldehyde-

reductie. Er werd gevonden dat de boraanreductie van amiden verloopt via de vorming 

van het complex trans-AB, dat isomerisatie ondergaat tot cis-AB, gevolgd door een 

conformationele verschuiving die leidt tot hemiaminalen. 
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Hoofdstuk 5 bevat onze pogingen om ons ontwerp van nieuwe op sjablonen gebaseerde 

autokatalyse te bevestigen. Zoals in de literatuur beschreven, is sjabloonvorming de 

meest gebruikelijke benadering voor het ontwerpen van nieuwe autokatalytische 

reacties. Typisch worden pericyclische reacties gebruikt voor de vorming van een 

sjabloon, aangezien in dit geval het sjabloon het sterkste autokatalytische effect heeft op 

de algehele reactiesnelheid. In Hoofdstuk 5 is voor het eerst een door licht aangedreven 

reactie onderzocht om autokatalyse te ontwerpen. Het product van de pericyclische 

[4+4] fotodimerisatie van 1-azaanthraceen werd in aanwezigheid van zure linkers 

verwacht te fungeren als een sjabloon voor zelfgeneratie. Vanwege de antiperiplanaire 

positie van de pyridine-ringen, oriënteert de mal in principe twee eenheden van 1-

azaanthraceen in de ruimte, waardoor de reactie wordt vergemakkelijkt. Echter, zoals 

experimenteel werd gevonden, bevorderde geen van de onderzochte linkers de vorming 

van de matrijs. In Hoofdstuk 5 bespreken we deze resultaten. 

 

Ten slotte hebben we in Hoofdstuk 6 het potentieel van verschillende LA onderzocht om 

dearomatieve reacties te bevorderen en daarnaast hebben we gekeken naar de 

daaropvolgende evolutie van het gedearomatiseerde tussenproduct via een 

geconjugeerde toevoeging. Specifiek hebben we de dearomatisering van een reeks 



Samenvatting 

214 
 

 

naftolderivaten aan het derivaat keton (nafton) onderzocht. Daarnaast vonden we dat de 

verhouding tussen de naftol en de nafton sterk afhangtvan de aard van de LA, en alleen 

in de aanwezigheid van AlCl3 wordt het evenwicht volledig verschoven naar het 

gedearomatiseerde tussenproduct. Toen we ontdekten dat AlCl3 het krachtigste LA van 

geteste Lewis-zuren is dat de dearomatisering van naftol bevordert, hebben we het 

geselecteerd om de toevoeging van verschillende nucleofielen aan het keton-

tussenproduct te bestuderen. Om een geconjugeerde toevoeging aan het keton uit te 

voeren, werden verschillende organometalen en organofosfines onderzocht. Ze gaven de 

overeenkomstige gedearomatiseerde producten met matige tot uitstekende 

opbrengsten, wat de veelzijdigheid van dit dearomatieve protocol bewees. Ten slotte 

werd het mechanisme voor de vorming van het zeer reactieve nafton-tussenproduct 

gerationaliseerd met behulp van moleculaire modellering. 
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