
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

New avenues for redox-active ligands: Non-classical reactivity with late
transition metals facilitated by o-aminophenol derived architectures

Broere, D.L.J.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Broere, D. L. J. (2016). New avenues for redox-active ligands: Non-classical reactivity with
late transition metals facilitated by o-aminophenol derived architectures. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/new-avenues-for-redoxactive-ligands-nonclassical-reactivity-with-late-transition-metals-facilitated-by-oaminophenol-derived-architectures(e3ce2815-b0f0-4e14-8e79-eef97f01fdea).html


 
 
 

187 
 

List of Publications 

Publications relating to PhD studies: 

[15] D.L.J. Broere,1-5 B. de Bruin,3,5 M.A. Siegler,6 J.I. van der Vlugt,1,3,6,8 In preparation: The 

Generation of Transient Palladium Nitridyl Radicals by Redox-Active Ligands  

[14] D.L.J. Broere,1-5 N.P. van Leest,1-5 B. de Bruin,3 J.I. van der Vlugt,1,3,8 In preparation: Catalytic 

Radical-Type Intramolecular C-H Amination via Redox-Active Ligand-to-substrate Single-Electron 

Transfer 

[13] V. Vreeken,1,2,3,5 D.L.J. Broere,1,2,4 A.C.H. Jans,2 J.N.H. Reek,3 M.A. Siegler,6 J.I. van der 

Vlugt,1,3,6,8 Submitted: Well-defined Dinuclear Gold complexes for Selective Dual Catalysis 

[12] D.L.J. Broere,1-5 R. Plessius,1-5 J. Tory,5 S. Demeshko,7 B. de Bruin,4 M.A. Siegler,6 F. Hartl,5 

J.I. van der Vlugt,1,3,8 Submitted: Ligand-Based Mixed-Valency in Triazole-Bridged Dinucleating 

Redox-Active ligand upon Coordination to Palladium  

[11] D.L.J. Broere,1-5 D.K. Modder,2,5 E. Blokker,2,5 M.A. Siegler,6 J.I. van der Vlugt,1,3,6,8 Angew. 

Chem. Int. Ed. 2016, 55, 2406-2410: Metal-Metal Interactions in Heterobimetallic Complexes with 

Dinucleating Redox-Active Ligands 

 [10] A.E. Pascui,2,3,5 K. van Rees,2,5 D.W. Zant,2,5 D.L.J. Broere,1,2,4 J.I. van der Vlugt,1,3,6,8 Eur. J. 

Inorg. Chem. 2015, 5687-5693: Flexible Platinum(II) Metallamacrocycles with a Ditopic 

Diphosphine Ligand 

[9] D.L.J. Broere,3 R. Plessius,3 J.I. van der Vlugt,3,8 Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 6886-6915: New 

avenues for ligand-mediated processes – expanding metal reactivity by the use of redox-active 

catechol, o- aminophenol and o-phenylenediamine ligands 

[8] D.L.J. Broere,1-5 S. Demeshko,3,7 B. de Bruin,3,5 E. A. Pidko,3,4 J.N.H. Reek,3 M.A. Siegler,6 M. 

Lutz,6 J.I. van der Vlugt,1,3,8 Chem. Eur. J. 2015, 21, 5879-5886: Dinuclear Palladium Complexes 

with Two Ligand-Centered Radicals and a Single Bridging Ligand: Subtle Tuning of Magnetic 

Properties 

 [7] D.L.J. Broere,1-5 L.L. Metz,2,5 B. de Bruin,3 J.N.H. Reek,3 M.A. Siegler,6 J.I. van der Vlugt,1,3,8 

Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 1516-1520: Redox-Active Ligand-Induced Homolytic Bond 

Activation 

[6] D.L.J. Broere,1-5 B. de Bruin,3-5 J.N.H. Reek,3 M. Lutz,6 S. Dechert,6 J.I. van der Vlugt,1,3,8 J. Am. 

Chem. Soc. 2014, 136, 11574-11577: Intramolecular Redox-Active Ligand-to-Substrate Single 

Electron Transfer: Radical Reactivity with a Palladium(II) Complex (Highlighted in JACS spotlights 

and selected for the cover) 



 
 
 

188 
 

 Publications related to previous work: 

[5] C.G.J. Tazelaar, T. van Dijk, E. Nicolas, D.L.J. Broere, M. Cardol, M. Lutz, M. D. Gudat, J.C. 

Slootweg, K. Lammertsma, Dalton Trans. 2016, 45, 2237-2249: Tris(pyrazolyl)phosphines with 

Copper(I): From Monomers to Polymers 

[4] R.M. Drost, D.L.J. Broere, J. Hoogenboom, S.N. de Baan, M. Lutz, B. de Bruin, C.J. Elsevier, 

Eur. J. Inorg. Chem. 2015 982-996: Allylpalladium(II) Histidylidene Complexes and Their 

Application in Z-Selective Transfer Semihydrogenation of Alkynes 

[3] R. den Heeten, L.J.P. van der Boon, D.L.J. Broere, E. Janssen, F.J.J. de Kanter, E. Ruijter, 

R.V.A. Orru, Eur. J. Org. Chem. 2012, 275-280: Concise Synthesis of Highly Substituted 

Benzo[a]quinolizines by a Multicomponent Reaction/Allylation/Heck Reaction Sequence 

[2] C.G.J. Tazelaar, V. Lyaskovskyy, T. van Dijk, D.L.J. Broere, L.A. Kolfschoten, R. Osman 

Hassan Khiar, M. Lutz, J.C. Slootweg, K. Lammertsma, Organometallics, 2012, 31, 3308-3315: 

Tris(pyrazolyl)phosphine Oxides. Synthesis and Coordination Chemistry with Copper(I) 

[1] D.L.J. Broere, E. Ruijter, Synthesis, 2012, 44, 2639-2672: Recent Advances in Transition-Metal-

Catalyzed [2+2+2]-Cyclo(co)trimerization Reactions 

 

 
1 Conceptual ideas 
2 Experimental work 
3 Preparation of the manuscript 
4 Computational studies 
5 Spectroscopic studies 
6 X-ray structure determination 
7 SQUID measurements 
8 Project supervision 

 



 
 
 

189 
 

Acknowledgments / Dankwoord 

 

Een havist met gemiddelde cijfers die bij voorkeur zijn dagen op de skatebaan doorbracht en naar 

nederhop luisterde, zo begon ik tien jaar geleden aan de opleiding Chemistry & Life Sciences aan de 

Hogeschool Utrecht. Niet omdat ik nou zo goed was in scheikunde of het zo bijzonder interessant 

vond, maar omdat ik een back-up nodig had voor als ik niet ingeloot werd voor Forensic Science. Hoe 

dat gegaan is spreekt voor zich, maar als iemand destijds tegen mij had gezegd dat ik een decennium 

later zou promoveren in de scheikunde had ik na antwoord op de vraag “wat is promoveren?” de 

persoon hartelijk toegelachen. Naarmate de semesters voorbij gingen groeide mijn passie voor 

scheikunde gestadig wat – to make a long story short – uiteindelijk geleid heeft tot het tot stand 

komen van dit academisch proefschrift. Echter zou ik dit niet zelfstandig gedaan kunnen hebben en 

rest het mij aan het einde van dit proefschrift de mensen te bedanken die (op diverse wijzen) een 

bijdrage hebben geleverd.  

Als eerste wil ik mijn co-promotor en promotor Jarl en Joost bedanken. Jarl, vier jaar geleden bood jij 

mij de laatste PhD positie op het ERC project aan. Ik begrijp ook dat je daar tot op de dag van 

vandaag nog diepe spijt van hebt maar ik heb me wel vermaakt als J.I. Joe. All jokes aside, zonder 

jouw input, gedrevenheid en (bijna altijd) open deur was dit proefschrift niet tot stand gekomen in zijn 

huidige staat. Ditzelfde geldt voor de diverse publicaties die uit dit werk zijn voortgekomen. Ik wil je 

bedanken voor de vrijheid die je me gegeven hebt om mijn interesses en nieuwsgierigheid na te jagen 

en deze ook zo nu en dan een halt toe te roepen. Als ik kijk hoe ik vier jaar geleden aan mijn PhD 

begon is de verandering (niet alleen qua uiterlijk) duidelijk zichtbaar en hier heb jij een grote rol in 

gespeeld, bedankt! Joost, al heb ik lang niet zoveel contact met jou gehad als met Jarl heb ik toch veel 

van jou geleerd. Met name wanneer ik te diep in de details dook, was jij altijd aanwezig om mij het 

grotere plaatje te laten zien. Jij hebt een unieke kijk op wetenschap en weet met een gezonde dosis 

scepsis en scherpte zaken vanuit een andere invalshoek te belichten.       

Next I want to thank my committee members. Bas, ik zou niet willen promoveren in een commissie 

waar jij geen deel van uitmaakt. Ik heb ontzettend veel van jou geleerd en zonder deze kennis zou ik 

geen enkel experimenteel hoofdstuk in dit proefschrift hebben kunnen produceren. Daarnaast heeft 

jouw kritische blik mij vaak met twee benen op de grond gezet. I would like to express my gratitude 

to prof. Heyduk and prof. Sarkar for their willingness to travel great distance to be part of my 

committee as well as for their work, which has been of great inspiration to me. Kees, tijdens jouw 

colleges organometaal chemie ontdekte ik mijn passie voor dit veld dat opereert op het grensvlak 

tussen de organische en anorganische chemie. Mijn masterstage in jouw groep en de stage bij David 

die jij voor mij geregeld hebt zijn een belangrijke stepping stone geweest voor mijn PhD onderzoek. 

Hier wil ik jou ook van harte voor bedanken. De zwevende professor, Jan, ik kan me jouw lessen 

organische chemie tijdens mijn master nog goed herinneren. Al ben ik enigszins van het organische 



 
 
 

190 
 

pad afgedwaald doet het mij toch deugd dat jij deel wil uitmaken van mijn commissie. Ook hiervoor 

wil ik je bedanken. Ik hoop voor de komende generaties dat ze de ouderwetse schoolborden met krijt 

niet zullen laten verdwijnen binnen de UvA want dat zou ten koste gaan van de van Maarseveen flair. 

Edwin, als een van de weinige experts in dit veld binnen Nederland ben ik blij dat jij ook deel uit 

maakt van mijn commissie. Hiervoor, alsmede voor de discussies over mijn Rubicon voorstel wil ik je 

bedanken. Dennis, bedankt dat jij deel wilt uitmaken van verdediging als gast-opponent. 

Ik heb tijdens mijn promotie het genoegen gehad om zeer getalenteerde studenten te mogen 

begeleiden. Zonder hun bijdrage zou de inhoud van dit proefschrift (en mijn publicatielijst) er 

drastisch anders uit zien en hiervoor ben ik zeer dankbaar. Dirk, jij hebt het spits afgebeten. We 

hebben samen mooie tijden op het lab (en daarbuiten) gehad met veel ups en downs. Een reden 

hiervan was de draak van een project waar je aan werkte dat uiteindelijk toch nog tot een goed einde 

is gekomen.  De traditie van hakken voor de zuurkast is ook zeker doorgevoerd met je opvolgers. 

Lotte, jij was de volgende. Ik kan me nog goed herinneren dat ik jou bij de receptie ophaalde en niet 

zo’n heel goede eerste indruk van je had. Echter heb jij met je enthousiasme en doorzettingsvermogen 

dit beeld volledig omgedraaid tijdens je stage waar je een echte topper bleek te zijn. Ik ben er van 

overtuigd dat het PNO ligand, wat z’n oorsprong vindt in jouw handen, nog lang mee zal gaan binnen 

de groep. Raoul, koning van de kristalstructuren! De unieke plaatjes die zo nu en dan uit de VS 

kwamen naar aanleiding van jouw werk blijven verbazen. Jouw vastberadenheid met een duwtje van 

mij hier en daar heeft mooie resultaten opgeleverd. Het verbaast me ook niet dat je gevraagd bent om 

te blijven plakken waardoor we regelmatig nog kunnen voetje vrijen. Redox-actieve cages….succes 

ermee! ;) Tijdens jouw stage kwamen er ook nog twee dames een maand meedraaien. Dieuwertje en 

Eva, wat jullie tijdens een tweedejaarsproject voor elkaar hebben gekregen zal niet snel geëvenaard 

worden. Bijna de helft van alle experimenten die jullie gedaan hebben resulteerde in de gewenste 

uitkomst. Ik hoop dat dit jullie niet verwend heeft want in het hedendaags onderzoek gebeurt dit zeer 

zelden. Jullie hebben mijn gebrekkige kennis der Nederlandsche taal goed benadrukt. Mijn dank is 

groot voor het controleren en corrigeren hiervan. Ik wens jullie veel succes met het vervolg van jullie 

studie! Niet lang na jullie “vertrek” mocht ik Klaas verwelkomen. Klaas, ik hoop dat het fysieke en 

mentale geweld geen permanente schade gaat opleveren. Van alle studenten die ik heb begeleid 

herken ik mezelf het meest in jou; een simpele boer die toch nog een beetje scheikunde kan. Jouw 

pogingen om mijn eerdere werk te ontkrachten hebben me regelmatig laten zweten en in een enkel 

geval had je nog gelijk ook, maar dat zal ik altijd ontkennen. Ik ben ervan overtuigd dat het helemaal 

goed komt met je PhD onderzoek.  

I would also like to express my gratitude to all the people I had the fortune to collaborate with in 

various ways. Evgeny, Спасибо for your computational efforts and interesting personality. Franti & 

Jo, thank you for the excellent spectroelectrochemistry and nice discussions. Serhiy, vielen dank für 



 
 
 

191 
 

die SQUID-Messungen. I also would like to express my gratitude to Maxime Siegler, Martin Lutz 

and Sebastian Dechert for excellent crystal structures.   

Of course I am also grateful to all of my current and former Homkat colleagues who created such a 

nice work environment. Laat ik beginnen met mijn “E1.18 weekend shift partners in crime” SanderO 

& SHAM. Naast dat jullie twee van de beste scheikundigen zijn die ik ken, was het ook zeer 

aangenaam om met jullie te werken. SanderO, wij hebben diverse identieke steekjes los zitten in ons 

brein. Ik denk dat dit ook de reden is dat wij het zo goed kunnen vinden met elkaar en tot een bepaald 

niveau dezelfde muziek op prijs kunnen stellen. Vooral in het begin van mijn PhD was het mooi om 

samen met iemand het “niet-Nederlandse” werkethos door te zetten. Ik hoop dat onze paden nog vaak 

zullen kruizen. SHAM, savior of the universe, king of the impossibru, jij wist de inner-nerd in me 

weer wakker te maken. Na het vertrek van SanderO liep onze bromance een beetje uit de hand maar 

daar heb ik geen spijt van. Ik hoop dat we nog vele saté kroketten bij de Lago (of elders) mogen 

verorberen.  

De drie musketiers, de eerste aio’s onder het bewind van Jarl ben ik ook zeer dankbaar. Net zoals 

d’Artagnan mocht ik me bij jullie aansluiten. Vinny, ik koester de beelden van de diverse gang signs 

afkomstig van zo’n “nette jongen” die we tijdens de Camerino road trip vast mochten leggen. Deze 

beelden, evenals onze oudjaarsduik in Spodsjberg zullen waarschijnlijk voorgoed in mijn geheugen 

gegrift staan. Succes met de laatste loodjes! Linda, de drie maanden voorafgaand aan mijn PhD die ik 

in jouw huis mocht doorbrengen waren onvergetelijk. Terwijl ik dit schrijf werp ik een blik op een 

bepaalde Nutella pot die ervoor heeft gezorgd dat ik een andere kant van jou leerde kennen ;) 

Gelukkig was dat van tijdelijke aard en heb ik nog vele leuke momenten met jou mee mogen maken. 

Sandra, ik zal je glovebox-bezoekjes missen. Bedankt voor het regelen van de softbaltoernooien (als 

ze niet in het water vielen) en de boeiende gesprekken tijdens vele borrels en feestjes. 

Wojicech, thanks for the all the discussions about chemistry and random lunch topics (the bell that 

was used for the decibel was known as “Alexander Graham” who, in the academic tradition, married 

one of his students). Paul(us), koning van de tackle, one day…..one day…. zal je misschien slagen  

mij te pakken te krijgen. Feestjes hebben toch een extra dimensie als jij er bent, net zoals de ochtend 

erna, haha. Kluwer, ik heb een mooie groei van jouw InCatT mee mogen maken de afgelopen 4 jaar. 

Al zullen de bokbiertocht in Leiden, dansen als Jan Keizer en schunnige plaatjes in de WhatsApp me 

beter bij blijven. Fenna, ik zal je blije persoonlijkheid en optimisme gaan missen. Gelukkig heb ik 

nog een mooie herinnering aan een bepaald feestje ;). Succes met de N2 activatie! Juju, it’s great that 

you got to stick around until the end of my PhD as a KluwerDuwer. Stay rock ‘n roll buddy, never 

change! Matthias, I wish you all the best in your academic career. I think there still is merit in the 

Schnitzel and *** franchise, give me a call! Yann, life is never boring when you’re around. It is too 

bad that the VU move was delayed and we weren’t able to once again work in the same building. 

Maybe one day. Of course I cannot mention one without the other. Zof, I will miss your interesting 



 
 
 

192 
 

personality (and dirty mind). Al word je langzaam steeds meer burgerlijk komt je ware aard hier en 

daar nog naar boven ;) Ontzettend bedankt voor al je adviezen en tips betreffende mijn Rubicon 

proposal. Pawel, thanks for all the advice and information on the Rubicon proposal as well as a 

mental preparation for what I can expect on the other side of the ocean. Keep on kicking ass in 

Strasburg! Qiqiang, it was great to meet up with you in Beijing as well as working in the same lab 

with you. I wish you all the best. Hóunián sòng nǐ wǔzhī hóu. Shìyè yǒuchéng. René, ook een 

Camerino partner in crime, bedankt voor alle hulp met elektrochemie en succes met je 

toekomstplannen! Annemarie, bedankt voor het vullen van de stilte in het E-gebouw. De gangen zijn 

stil sinds jouw vertrek....  Andrea, the party never stops when you are there. Thanks for finishing that 

horrible project. I would like to apologize once more for sort of sending it your way. Rosalba, may 

our banter never disappear. Good luck with the baby! Simon, you’re a great addition to the Homkat 

team, lie with your sofa, cobber! Colet, bedankt voor het gebruik van je coulometrie-kindje. 

SandraN, or Snurthrilla (I hope that’s a new one for your collection) thanks for bringing some 

Scandinavian vibes to our group, Christina, thanks for your ever pleasant smile, Andrei, Alo, Salut, 

sunt eu, un haiduc, I hope you find a job where you can sleep in indefinitely. Uiteraard kan ik mijn ex-

Molinc collega’s niet vergeten. Soraya, Ruben, Vlien, bedankt voor alle leuke momenten tijdens 

mijn master (en daarna uiteraard). De EHBO-whisky smaakte zeer goed ondanks dat ik de fles een 

ander doel heb gegeven. Tatu, Tomi, we were an unbeatable beach-volleybal team (considering those 

Iranian guys were cheating).  Monalisa, lord of the cows, you definitely found your way. Good luck 

with the final part of your PhD. Ludwig, ouwe turboduitser, in de korte periode dat jij bij Homkat 

was, heb je een duidelijke impact gehad. Blijf maar bij het Belgische bier vandaan dan blijf ik bij de 

vieze peper-rommel van je vandaan. Nooit-meer-naar-huis-Esther, bedankt voor de gezellige en 

hilarische tijden onder het genot van een (paar) biertjes. Vivek, you can bust a move like nobody else 

in Homkat. Thanks for all the computational tips and collaborative DFT-projects. Riccardo, I double-

checked your name to not again make a spelling error. Nope, triple-checked. Thanks for all the help 

with electrochemistry. Never lose the beard! Bid, I really enjoyed collaborating with you in your 

projects. Good luck with your career in India. Sergio, thanks for putting up with me in my “crazy” 

period in the office. All the best in wherever chemistry may take you, si. Christophe, ik hoop je over 

een jaar ofzo weer tegen te komen met nog langere haren en baard. Bedankt voor alle hulp met LT-

EPR metingen. Pierre, it was a pleasure to work beside you in the early days of my PhD. Bart, 

bedankt voor alle adviezen toen ik nog masterstudent was. Arnout, bedankt voor alle digitale 

assistentie. Detz, altijd in voor een gedachtewisseling. Succes met #3! I also want to thank all of the 

other (ex)colleagues, Pauline, Tati, Fred, Ping, Vova, Avi, Nanda, Nicole, Yasemin, Alma, Zhou, 

Massimo, Zohar, Marc (sacreblue), Italian Andrea (both of you), Saeed (good luck in Berlin), 

Anne, Lukas, Braja, Joeri, Kaj, Bin, Valentinos, Josse (a.k.a. Tom Cruise), Shaotao, Xiaowu, for 

making Homkat what it was/is. 



 
 
 

193 
 

Zonder de diverse apparaten in de labs was het onmogelijk om de data te vergaren die in dit 

proefschrift beschreven staan. Hiervoor wil ik alle technici bedanken: Taasje (ik ga je verhalen 
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To conclude, I want to steal some words of Charles Dickens: “It was the best of times, it was the worst 

of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the 

epoch of incredulity….” 

 

But most of all it was a truly unforgettable time! 

 

 

 

Danny  

Amsterdam, Maart 2016 
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