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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

De benaming enamine voor een a-{3 onverzadigd amine 
is in 1927 door Wittig en Blumenthal (1) ingevoerd naar 
analogie van de term enol voor een a -{3 onverzadigde alco
hol. 

Hoewel het stikstofatoom ook primair en secundair kan 
zlJn, wordt de naam enamine meestal zonder voorvoegsel 
gebruikt voor de tertiaire enaminen, die momenteel verre
weg de belangrijkste groep verbindingen van deze klasse 
vormen. 

In dit proefschrift worden de resultaten gegeven van een 
studie van het mechanisme van de hydrolyse van enkele ter
tiaire enaminen. . 

Dit inleidende hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van 
de chemie van de tertiaire enaminen. Gezien de aard van 
de uitgevoerde studie is vooral aandacht geschonken aan de 
mechanismen van verschillende reacties van de enaminen, 
terwijl de synthetische toepassingen ervan slechts kort aan
gegeven worden. 

Meer volledige overzichten van de literatuur over de che
mie van enaminen zijn gegeven door West (2), Stork en 
medewerkers (3) en door Szmuszkovicz in een hoofdstuk van 
de serie Advances in Organic Chemistry (4). . 

1 -1. De bereiding van enaminen. 

1-1-1. Bereidingsmethoden. 

Verbindingen, waarin de enaminegroepering deel uitmaakt 
van een cyclisch systeem, zijn al lang bekend. 

Door Lipp werden al voor 1900 tetrahydropyridinen bereid 
uit w-broombutyl-methyl-keton en verschillende aminen (5). 
Het primair ontstane () -aminoketon gaat daarbij onder water
afsplitsing over in het cyclische enamine: 


