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Levensbericht door J. W. Verhoeven 

1\vee maal cum laude 

Op 26 april 2003 overleed te Amsterdam Thymen Jan de Boer, emeritus hoog
leraar organische scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam en rustend 
gewoon lid van de KNAW. 

Thymen de Boer werd op 24 februari 1924 geboren te Doezurn in 
Groningen. Van 1937 tot 1942 bezocht hij de HBS in Groningen waar hij 
dankzij de lessen van zijn leraar scheikunde de vurige wens ontwikkelde om 
dat vak te gaan studeren. De oorlog gooide echter roet in het eten en tot de 
bevrijding werkte hij als onderduiker op een Friese boerderij achter Dokkum. 
Dat boerenwerk beviel hem, ondanks zijn naam zoals hij zelf altijd zei, he
lemaal niet en in 1945 stortte hij zich dan ook met overgave op de studie aan 
de Groningse Universiteit. In het bijzonder de organische chemie boeide hem 
en tijdens zijn hoofdvakstage en z'n latere promotie vond hij in H.J. Backer 
een hoogleraar, die dat enthousiasme nog verder aanwakkerde. De talenten 
van De Boer waren op de Universiteit al spoedig duidelijk geworden. In 1947 
slaagde hij voor het kandidaatsexamen en in 1951 voor het doctoraalexamen, 
beide cum laude. 

Reeds in 1948 werd hem de Shell Studieprijs toegekend en in 1950', tij
dens zijn hoofdvakstage bij Backer, zorgde die ervoor dat De Boer op het 
University College te Londen kon gaan werken om daar onder leiding van 
z'n hoofdvakstage afte ronden. Dat was een cruciale gebeurtenis in de studie 
van De Boer, want Ingold was één van de grondleggers van een nieuwe rich
ting in de organische chemie, de zogenaamde fysisch-organische chemie, die 
toen in Nederland nog maar heel aarzelend tot ontwikkeling kwam. Zowel 
Backer als De Boer waren gegrepen door de mogelijkheden, die toepassing 
van fysische meetmethoden en theorie boden in de chemie en die fascina-
tie heeft De Boer's verdere carrière bepaald. Tijdens zijn promotieonder
zoek, eveneens onder supervisie van Backer, verwierf De Boer een Ramsay 
Memorial Fellowship, dat hem in staat stelde nogmaals een jaar in Londen te 
werken, nu op King's College in de groep van D.H. Hey, één van de grond
leggers van de organische radicaalchemie. Ook dat verblijf in Londen wierp 
z'n vruchten af. Niet in het minst omdat De Boer daar zijn latere echtgenote 
ontmoette, maar ook omdat radicaalchemie een onderwerp was dat De Boer 
in ons land tot grote bloei zou brengen. 

Het idee om aandacht aan radicalen te besteden kwam overigens voort uit 
een uitvinding, die De Boer tijdens zijn promotieonderzoek deed. Hij ont
wikkelde vanuit een door Backer voorgesteld concept een nieuwe methode 
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om diazomethaan te maken. Dat is een gele, gasvonnige verbinding met erg 
interessante reactiviteit, die deels via radicalen verloopt, maar diazomethaan 
is ook explosief en uiterst giftig. De Boer ontdekte in para-tolylsulphonylme
thylnitrosamide (= N-methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide) een stabiele, 
goed hanteerbare uitgangsverbinding voor diazomethaan. Deze verbinding 
werd na de publicaties in 1954 van De Boer en Backer al spoedig door de 
firma Aldrich onder de naam Diazald in de handel gebracht nadat eerder een 
Nederlands chemiebedrijf De Boer en zijn promotor had verzekerd dat oc
trooieren van hun uitvinding nooit lonend zou worden. 

Leerstoel in de fysisch-organische chemie 

Op 16 september 1953 promoveerde De Boer cum laude op een proefschrift 
getiteld: Theory and Application of Sulphonylnitrosamides. Na zijn promo
tie was hij nog korte tijd als wetenschappelijk medewerker in Groningen 
werkzaam, maar reeds in 1954 trad hij in dienst van de Universiteit 
van Amsterdam, aanvankelijk als conservator op het laboratorium voor 
Organische Scheikunde, en in 1957 als lector voor de propedeuse. Hij werkte 
in die periode veel samen met F. Sixma, die toen net was benoemd tot hoog
leraar in de fysisch-organische chemie en na diens vertrek werd De Boer 
in 1960 zijn opvolger, een leerstoel die hij tot zijn emeritaat in 1986 heeft 
bekleed. Onder leiding van De Boer kwam de fysisch-organische chemie in 
Amsterdam tot grote bloei en bereikte zijn groep een zowel nationaal als in
ternationaal vooraanstaande positie. Dat was enerzijds te danken aan de enor
me werkkracht, het organisatietalent en het wetenschappelijk inzicht van De 
Boer zelf, maar zeker ook aan de wijze waarop De Boer zijn medewerkers en 
promovendi wist te stimuleren en enthousiasmeren. Dat begon meestal reeds 
tijdens de predoctorale colleges, waar toekomstige promovendi ademloos 
zijn glasheldere capita in de fysisch-organische chemie volgden. Velen kozen 
daarna zonder aarzelen voor een hoofdvak fysisch-organische chemie en niet 
minder dan 63 promovendi voltooiden onder De Boer's verantwoording hun 
proefschri ft. 

Ringspanning en radicalen 

Zelf concentreerde De Boer zich vooral op onderwerpen die direct of indirect 
uit zijn werk in Groningen en in Londen voortkwamen. Zo leidde zijn kennis 
omtrent de reacties van diazomethaan hem naar een uitvoerig onderzoek van 
gespannen kleine ringsystemen, in het bijzonder de kleinst mogelijke ring 
het cyclopropaan die slechts drie koolstofatomen bevat. Zijn mechanistisch 
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onderzoek naar de vonning maar vooral ook naar de opensplitsing van dit 
soort ringen bracht hem onverwacht weer in contact met radicalen en biradi
calen, die door homolytische splitsing van een koolstof-koolstof binding in 
de ring gevonnd werden. Hierbij werd één van de eerste waarnemingen van 
negatieve pieken in een NMR spectrum gedaan, een waarneming die aanvan
kelijk werd toegeschreven aan een apparatuurfout, maar al spoedig geheel in 
overeenstemming bleek met een door Kaptein in Leiden toen net ontwikkelde 
verklaring voor het optreden van dit merkwaardige verschijnsel tijdens radi
caalreacties. 

Minstens even veel bekendheid als met het cyclopropaan-onderzoek oogstte 
De Boer met zijn uitvoerige onderzoekingen naar de chemie van nitrosover
bindingen. Ook hier speelden radicalen een zeer belangrijke rol en tijdens dit 
onderzoek ontwikkelde De Boer een uiterst elegante methode om deze reac
tieve deeltjes aan te tonen via Electron Spin Resonantie spectroscopie (ESR). 
De levensduur en daardoor de concentratie van radicalen is vaak te gering 
om ze met ESR direct te kunnen detecteren. De Boer ontdekte dat bepaalde 
nitrosoverbindingen een radicaal zeer efficiënt kunnen afvangen, waarbij een 
nitroxide-radicaal ontstaat met een veel langere levensduur dat met ESR zeer 
goed detecteer- en identificeerbaar is. Deze zogenaamde spin-trappingstech
niek is sindsdien één van de belangrijkste methoden voor het aantonen van 
radicalen geworden. Naast zijn eigen onderzoeksgebieden, stimuleerde De 
Boer zijn vaste medewerkers steeds om zelf nieuwe onderzoekslijnen op te 
zetten. Fotochemie en massa-spectrometrie kwamen zo in zijn laboratorium 
tot grote bloei. 

Humor 

Ter coördinatie van het onder zijn verantwoording uitgevoerde onderzoek en 
onderwijs organiseerde De Boer jarenlang op zijn kamer een wekelijkse lunch 
met fysisch-organische stafleden bekend als de ROB-lunch (ROB = research en 
onderwijs bespreking). Op die lunches demonstreerde hij veelvuldig zijn ta
lent tot snelle analyse, maar ook zijn gevoel voor humor en zijn onverwachte 
woordspelingen. Een schoolbord door een promovendus tijdens een kinetisch 
verhaal volgeschreven met snelheidsconstanten (k) ontlokte hem de opmer
king: 'Ha, een echt Nederlands bord vol kaas .. .' . 

De Boer stelde hoge eisen aan de kwaliteit van z'n publicaties en ging 
niet over één nacht ijs bij het claimen van nieuwe vindingen. Dit dreef zijn 
medewerkers soms wel eens tot wanhoop als ze ervan overtuigd waren dat 
hun bevindingen correct waren, maar De Boer ze toch nog niet publicatierijp 
achtte. Een voorbeeld dat dit demonstreert en tegelijkertijd zijn gevoel voor 
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humor onderstreept deed zich voor in 1977 toen de ontdekking van methy
leen thiiran (zwavel analogon van 1,2- propyleenepoxyde) die in Jongejan's 
dissertatie (1976) al werd beschreven nog steeds niet gepubliceerd was. De 
bewijzen voor het bestaan van deze verbinding waren een regelmatig terug
kerend discussiepunt in de werkbesprekingen. Hoewel naar de mening van de 
aanwezigen de bewijzen (NMR, IR en MS) overtuigend waren, bleef De Boer's 
wantrouwen onaangetast. 

Tijdens zijn afwezigheid op 31 maart 1977 werd een volkomen willekeurig 
artikel in het Russisch, zonder formules en met een zelfgemaakte abstract in 
het Engels (waarin zogenaamd de ontdekking van methyleen thiiran werd 
aangekondigd), door zijn secretaresse op zijn bureau gelegd. 

De Boer was de volgende dag (1 april) in alle staten. De dader van deze grap 
zorgde ervoor dat hij veel later op het laboratorium kwam. De Boer's opwin
ding werd nog vergroot door de (sadistische) toevoeging dat een full paper in 
een Engelstalig tijdschrift binnenkort zou verschijnen. 's Middags (ruim na de 
ROB lunch, waarin deze ramp uitvoerig aan de orde kwam) werd hem de waar
heid verteld. Met een daverende lach gaf hij eindelijk toe, en in Reel. Trav. 
Chim. Pays-Bas 97 (1978) 214 verscheen de ontdekking dan ook in druk. 

De Boer's kritische geest was ook buiten de wetenschap niet onbekend. 
Tijdens de feestelijkheden rond zijn 30-jarig ambtsjubileum in 1984 beslo
ten twee huisvrienden (P. Mars en W. Poggemeier) hun talenten als kunst
schilder aan te wenden om hem buiten zijn medeweten te portretteren als 
'Staalmeester' omgeven door enige directe collega's, leerlingen en medewer
kers: prof. N.M.M. Nibbering, prof. J.W. Verhoeven, dr. H. Steinberg en prof. 
H. Cerfontain, alsmede zijn trouwe secretaresse E.H. Hoogeveen. Het fraaie 
resultaat siert sindsdien de huiskamer. 

Voorzitter SON en van de Afdeling Natuurkunde 

De Boer was bepaald geen kamergeleerde, hierboven werd al even gewezen 
op het commerciële succes van het door hem en Backer ontwikkelde Diazald. 
Ook tijdens zijn Amsterdamse periode onderhield hij veel contacten met indu
striële groepen, in het bijzonder bij 'Naarden International' het latere 'Quest' 
en bij 'AKZO Corporate Research' . Zijn grote werkkracht en efficiënte organi
satievermogen stelden hem in staat zonder zijn wetenschappelijk werk te ver
waarlozen ook een groot aantal bestuurlijke functies te vervullen. Niet alleen 
was hij vele jaren directeur van het laboratorium, voorzitter van de vakgroep 
en voorzitter van de subfaculteit, maar ook buiten de universiteit was hij een 
bestuurder op wie zelden vergeefs een beroep werd gedaan. Zo vervulde hij 
van 1976 tot 1983 het voorzitterschap van de NWO stichting voor Scheikundig 

10 



- 7 -

Onderzoek in Nederland (SON) en was hij van 1987 tot 1990 voorzitter van de 
Afdeling Natuurkunde der KNAW. 

Net geen schaakbord vol 

De Boer's wetenschappelijk productiviteit blijkt uit zijn niet minder dan 242 
publicaties en de 63 dissertaties ('net geen schaakboord vol', zei hij later 
met enige spijt) waarbij hij als promotor optrad. Beroemd waren de uiterst 
verzorgde en vaak met vindingrijke humor doorspekte toespraken die hij bij 
promoties tot de jonge doctores richtte. In 1974 werd hem voor zijn oeuvre 
de Hollemanprijs door de KNAW toegekend, en in het daaropvolgend jaar 
1975 het KNAw-lidmaatschap. Bij zijn emeritaat in 1986 ontving De Boer de 
versierselen van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuwen eerde het 
tijdschrift Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas, waarvan hij in de 
periode 1970-1975 de redactieraad voorzat, hem met het uitbrengen van twee 
speciale uitgaven (september en oktober 1986) gevuld met aan hem opgedra
gen wetenschappelijke artikelen van vele binnen- en buitenlandse collega's. In 
1988 benoemde de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), 
waarvan hij eerder enige jaren bestuurslid was geweest, hem tot erelid. In 
het binnenkort te verschijnen deel 3 van de Serie 'De Geschiedenis van de 
Scheikunde in Nederland', dat de periode 1950-1980 behandelt, vervult De 
Boer's werk een prominente rol. 

Zijn belangrijkste hobby was ongetwijfeld het schaken. Bij zijn emeritaat 
werd door zijn vriend en collega prof. H. van Bekkum het jaarlijks sON-De 
Boer Rapid-schaaktoernooi geïnitieerd (1986-1994) waaraan hijzelf steeds 
met enthousiasme deelnam. Ook was hij soms op grote toernooien als het 
Hoogoventoernooi als deelnemer te vinden. Met het schaken als motief ver
vaardigde hij amusante limericks, die zijn eerder gememoreerde talent voor 
onverwachte woordspelingen demonstreerden en waarin vaak het verband 
met de wetenschap niet ontbrak, zoals in de limerick getiteld Promoveren, 
'Doctorandus promoveert, als hij lang genoeg studeert, wel zo snugger, en 
veel vlugger, heeft een schaker het geleerd'. 

De laatste jaren ging zijn gezondheid sterk achteruit en was hij ondanks de 
toegewijde verzorging door zijn echtgenote Eva tot zijn verdriet niet meer in 
staat de vergaderingen van de KNAW bij te wonen, noch om zich bezig te hou
den met zijn geliefde schaaksport. 

De wetenschap verloor in hem een talentvol en gedreven beoefenaar, zijn 
echtgenote en dochter verloren een liefdevolle partner en vader. 

Dankbetuiging 
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