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Samenvatting 
Het ontwikkelen van duurzame katalytische transformaties zal een cruciale rol spelen bij het 
vormgeven van de wereld waarin we gaan leven. In dit opzicht is het belangrijk om efficiënte manieren 
te vinden om gemakkelijk beschikbare en overvloedige kleine moleculen om te zetten in hoogwaardige 
chemische grondstoffen met behulp van katalysatoren op basis van veel voorkomende metalen. De 
uitdaging is om deze veelal stabiele en inerte moleculen te activeren en de reactiepaden te beheersen 
die vaak gepaard gaan met multielectron-redoxprocessen. Edelmetalen (bijv. Pd) zijn doorgaans goed 
in het uitvoeren van redox-reacties met twee elektronen, terwijl basismetalen (bijv. Fe) doorgaans de 
voorkeur geven aan één-elektron redoxprocessen die moeilijk te beheersen zijn. Een mogelijk 
hulpmiddel om het gedrag van edelmetalen na te bootsen met veel voorkomende metalen, is het 
gebruik van een redox-actief ligand, die actief kan deelnemen aan de redox-reactie, waardoor 
onstabiele metaaloxidatietoestanden effectief worden vermeden. In deze context is het van 
fundamenteel belang om de binding en coördinatie-eigenschappen van overgangsmetalen aan 
dergelijke kleine moleculen te begrijpen en de metaal-ligand interactie in verschillende oxidatie- en 
spintoestanden te onderzoeken. In dit proefschrift bestuderen we de coördinatiechemie van de 
redox-actieve formazanaat liganden met ijzer en palladium en onderzoeken we de (katalytische) 
reactiviteit van de resulterende complexen met kleine moleculen. De hier gepresenteerde resultaten 
bieden een diepgaand inzicht in hoe de formazanaat liganden toegang geven tot ongebruikelijke 
elektronische structuren die kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe katalytische reactiviteit, 
profiterend van de synergie tussen redox-actieve liganden en redox-actieve metalen. 
 

In Hoofdstuk 1 presenteren we een inleiding in katalytische transformaties van kleine moleculen en de 
ontwikkeling van katalysatoren op basis van veel-voorkende metalen voor 2-elektronen reacties. 
Fundamentele aspecten van het moduleren van de metaal-ligandbinding worden weergegeven. 
Bovendien illustreren geselecteerde voorbeelden van zowel natuurlijke als synthetische redox-actieve 
liganden hoe het ligandplatform kan worden gebruikt om elektronen op te slaan voor daaropvolgende 
chemische transformaties. Daarnaast wordt een focussectie aangedragen over formazanaat liganden 
en de recente ontwikkeling in hun coördinatiechemie en redoxgedrag. 
 

In Hoofdstuk 2 wordt de synthese en karakterisatie van bis(formazanaat) ijzer complexen (1-6) 
beschreven, die van elkaar verschillen door de substituenten in de para-positie van de aromatische 
ringen. Alle zes de verbindingen ondergaan spin-crossover in oplossing met T1/2 boven 
kamertemperatuur (300 - 368 K) zoals bepaald door een thermodynamische analyse via NMR en UV-Vis 
spectroscopie. Elektronische effecten van de substituenten worden gebruikt om de thermisch 
geïnduceerde overgang tussen S = 0 en S = 2 spintoestanden in oplossing te moduleren. Vaste-stof 
karakterisatie, waaronder X-ray kristallografie, DSC, Mössbauer-spectroscopie en 
SQUID-magnetometrie, toont aan dat, hoewel verbindingen 1-4 in vaste toestand een S = 0 
grondtoestand hebben en dit onveranderd blijft bij verhitting, pakkingseffecten deze voorkeur kunnen 
opheffen, wat leidt tot: een S = 2 grondtoestand (6) of geleidelijk spin-crossover-gedrag (5). DFT-
berekeningen laten zien dat in alle gevallen de stabilisatie van de lage spintoestand het gevolg is van 
de π-acceptoreigenschappen van het formazanaat ligand, wat resulteert in een (bij benadering)'twee-
over-drie'-splitsing van de d-orbitalen en een hoge mate van metaal-ligand covalentie door metaal → 
ligand π-backdonatie. Bovendien is het elektronische effect van para-substituenten positieafhankelijk, 
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met een tegengestelde invloed afhankelijk van of het aanwezig is op de C-Ar- of N-Ar-ringen, wat wordt 
toegeschreven aan het concurrerende effect op de metaalligand σ- en π-binding. 
In Hoofdstuk 3 worden zes nieuwe bis(formazanaat) ijzercomplexen (7-12) gepresenteerd, met niet-
symmetrische liganden met twee verschillende N-Ar-substituenten. Deze studie verbreedt het inzicht 
in de manier waarop spin-crossover-eigenschappen van deze klasse van verbindingen kunnen worden 
gemoduleerd via ligandmodificatie met behulp van verschillende strategieën: elektronische effecten, 
sterische effecten, π-stacking-interacties en ligand-denticiteit. Analyse van de structuren via X-ray 
kristallografie illustreert dat bis(formazanaat) ijzercomplexen kunnen worden geïsoleerd in een 
verscheidenheid aan coördinatiegeometrieën en spintoestanden: pseudo-tetraëdrische met lage spin 
(7), tetraëdrische met hoge spin (9, 11a), vlak-vierkant met ‘intermediate’ spin (11b) en octaëdrische 
met lage spin (12). SQUID-metingen, Mössbauer-spectroscopie en DSC-analyse wijzen erop dat in de 
vaste toestand verbinding 11b vanuit een zeldzame vlak-vierkante geometrie (bij ongeveer 400 K) een 
onvolledige spin-verandering-gekoppelde isomerisatie ondergaat naar de tetraëdrische hoge spin 
structuur 11a (S = 2). NMR-spectroscopiegegevens suggereren dat voor verbinding 11 alleen de 
tetraëdrische (hoge-spin) structuur relevant is in oplossing, zoals wordt bevestigd door een magnetisch 
moment in oplossing van 4.9 μB, dat ongewijzigd blijft tot 217 K (Evans-methode). Naast 11 vertonen 
alle andere verbindingen van de serie spin-crossover gedrag in oplossing, met een breed scala aan T1/2 
(188 - 444 K). De beschikbare experimentele en computationele gegevens voor 12 suggereren dat de 
Fe…OMe interactie behouden blijft tijdens de spinovergang. Bovendien, ondanks het verschil in 
coördinatieomgeving, is de spin-crossover voor 12 van vergelijkbare aard als die gevonden in de 
vier-gecoördineerde derivaten (1-10) en komt voort uit een grote mate van covalentie in de 
Fe-N-bindingen als gevolg van metaal → ligand π-backdonatie. 
 

In Hoofdstuk 4 wordt de reactiviteit van bis(formazanaat) ijzer (II) en (I) complexen (1, 11 en 1-Red) 
met π-zuren (CO en isocyanide) onderzocht door middel van NMR spectroscopie en computationele 
studies. De reactie met het sterke π-zuur CO, zowel met 1 als met 1-Red, lijkt te worden geremd 
vanwege de concurrentie om π-back-bindingsinteractie door de formazanaat liganden. Een betere 
σ-donorligand, zoals isocyanide, reageert niet met de elektronenrijke verbinding 1-Red, maar reageert 
gemakkelijk met 1 en 11, waardoor 6-gecoördineerde complexen met lage spin ontstaan, 1-CNAr en 
11-CNpAn ([Fe(L)2(CNAr)2] met Ar = pAn, Bn, pNO2). De geïsoleerde verbindingen werden in vaste 
toestand gekarakteriseerd met IR-spectroscopie en X-ray kristallografie, en in oplossing met NMR, 
UV-Vis-spectroscopie en cyclische voltammetrie. In het geval van 1-CNAr vindt dissociatie van 
isocyanide plaats in oplossing, terwijl er voor het gefluoreerde derivaat 11-CNpAn geen bewijs is van 
een evenwicht tussen het 6- en 4-coördinatencomplex, zelfs niet bij hoge temperatuur. 
19F NMR-spectroscopie maakte het mogelijk om de structuur van 11-CNpAn in oplossing op te 
helderen. In het bijzonder leverden ‘through-space’ interacties informatie op over de 3D-rangschikking 
van de atomen in het molecuul. Ten slotte werd DFT gebruikt om de energieën van verschillende 
isomeren te berekenen, wat de belangrijke rol van intraligand niet-covalente interacties bij de 
stabilisatie van het molecuul benadrukt. 
 

In Hoofdstuk 5 laat een elektrochemische studie van bis(formazanaat) ijzercomplexen (1-12) via 
cyclische voltammetrie zien dat ze allemaal een quasi-reversibele eerste reductie bezitten, die kan 
worden afgestemd over een breed potentiaalbereik (van – 0.53 V tot – 1.74 V versus Fc0/+) door de 
substituenten op de liganden te veranderen. Bovendien biedt ligandsubstitutie een strategie om de 
aard van de reductie te veranderen, d.w.z. de betrokkenheid van de ligand bij het redoxproces. 
Daarnaast zijn in sommige gevallen ook een tweede reductie en een oxidatie toegankelijk. Oxidatieve 
additie reacties van drie substraten (benzylbromide, difenyldisulfide en methyljodide) aan een 
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bis(formazanaat) ijzer (I) complex (1-Red) gaven inzicht in de slechte stabiliteit van deze verbindingen 
in de Fe (III) toestand. Vervolgens laten we zien dat isolatie van een stabiel Fe (III) formazanaat 
ijzercomplex mogelijk is met een drietandig NNO-ligand, wat de belangrijke rol van het extra 
donoratoom bij de stabilisatie van Fe (III) verbindingen aantoont. Bovendien is 12-Ox het eerste 
voorbeeld van een structureel gekarakteriseerd formazanaat complex waarbij het ligand (gedeeltelijk) 
betrokken is bij het oxidatieproces. Hoewel X-raykristallografische gegevens van 12-Ox in 
overeenstemming zijn met een Fe (III) centrum, duiden spectroscopische (UV-Vis en EPR) en 
computationele (DFT) analyse erop dat het ligand betrokken is in de oxidatiereactie, wat een geval van 
'verborgen' non-innocent ligand onthuld. 
 

In Hoofdstuk 6 wordt de synthese van formazanaat ferraat (II) dihalogenide-complexen, [FeLX2][NBu4] 
(X = Br, 1Br; Cl, 1Cl),  via een zout metathese reactie beschreven, wat een makkelijkesynthetische 
methode oplevert voor mono(formazanaat) complexen. Deze heteroleptische, tetraëdrische 
complexen hebben een heel andere elektronische structuur in vergelijking met de homoleptische 
verbinding 1,  geïllustreerd door de hoge spin grondtoestanden en door de cyclische voltammetrie 
gegevens die een reductie van het ligandcentrum suggereren.  X-ray structuur analyse suggereert dat 
π-backdonatie van het ijzercentrum naar de ligand π*-orbitalen significant minder relevant is in 1X in 
vergelijking met 1, wat leidt tot verminderde Fe-N-binding covalentie. De halogenide liganden in 1Br 
zijn labiel, en vervanging door het isocyanide CN-p-An resulteert in de vorming van het octaëdrische 
kationische complex [Fe(L1)(CN-p-An)4][Br] (1Br-CNpAn). 
 

In Hoofdstuk 7 wordt het eerste voorbeeld van formazanaat ijzercomplexen als homogene 
katalysatoren voor de fixatie van CO2 in cyclische carbonaten gepresenteerd. De eerder genoemde 
mono(formazanaat) ijzer (II) dihalogenidecomplexen, samen met andere derivaten hier 
gesynthetiseerd via een nieuwe procedure, 1/5/10X (X = Cl, Br, I), worden gebruikt als zeer selectieve 
eencomponent-katalysatoren voor de reactie van CO2 met verschillende terminale en interne 
epoxiden. De invloed van de halogenide ligand en de elektronische eigenschappen van het 
formazanaat ligand op de katalytische activiteit worden onderzocht. De losjes gebonden 
halogenideliganden verlenen deze anionische metaalcomplexen het vermogen om als 
eencomponent-katalysator te werken, dus zonder het gebruik van een extra nucleofiel. Bovendien 
wordt een opmerkelijke selectiviteit voor het cyclische carbonaatproduct verkregen, zelfs met interne 
epoxiden zoals cyclohexeenoxiden, die doorgaans de neiging hebben om tot polycarbonaten te leiden. 
Verkennend onderzoek naar kationische mono(formazanaat) complexen als katalysator voor de 
reactie tussen CO2 en epoxide wordt beschreven. De mogelijkheid om een coördinatiepolymeer te 
vormen wordt geëvalueerd met behulp van 1,4-fenyleendiisocyanide (1Br-CNNC), wat zou kunnen 
leiden tot interessante toepassingen in de context van de recycleerbaarheid van de katalysator en van 
redox-schakelbare katalyse. 
 

In Hoofdstuk 8 wordt de synthese en karakterisatie beschreven van een mono(formazanaat) alkyl 
palladaat complex[Pd(L1)(CH3)(Cl][NBu4] (Pd-1c). Uitwisseling van de chloride ligand leverde het 
neutrale pyridine complex [Pd(L1)(CH3)(Py)] (Pd-1d) op. Insertiereacties in de Pd-CH3 binding in Pd-1c 
en Pd-1d worden onderzocht, en de producten van CO, isocyanide en methylacrylaat insertie worden 
gekarakteriseerd met NMR-spectroscopie. Katalytische polymerisatietests tonen het gebrek aan 
reactiviteit van deze verbindingen aan als gevolg van trage insertie van olefinen en de ontleding tot de 
homoleptische verbinding [Pd(L1)2] (Pd-1a). Het redoxgedrag van Pd-1a en Pd-1c is bestudeerd via 
cyclische voltammetrie en vertoont een rijke elektrochemie vanwege de redoxactieve karakter van de 
formazanaat liganden.  
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