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Synthetic catalysts play an important role in creating a more sustainable society. 
The use of catalysts has environmental as well as economic advantages. They 
speed up reactions without being consumed in the reaction itself. Moreover, they 
reduce the amount of byproducts and waste significantly. Catalysts are applied in 
various chemical processes, ranging from the manufacturing of products for daily 
use, such as plastics, fuels and pharmaceuticals to the reduction of poisonous 
sideproducts, for instance, the exhaust gasses from cars. In order to warrant an 
environmentally viable chemical industry, a lot of research on catalysis is being and 
has been conducted in this field. Both at universities and in industry, more efficient 
catalytic systems for a variety of processes are under development. The research 
that is described in this thesis is part of this endeavor. It relies on organometallic 
and coordination chemistry as an essential input for the design of suitable catalysts 
for homogeneous catalysis.

Homogeneous catalysts often exist as complexes consisting of a metal center 
surrounded by organic molecules, the ligands. These ligands, in synergy with the 
metal, determine the properties of the complexes for a large part. Nowadays, 
the accumulated knowledge about organometallic catalysts is extensive, including 
understanding of reaction mechanisms and the influence of certain ligand parameters. 
This enables the design of homogeneous catalysts in a rational manner. 

The research described in this thesis aimed to develop new catalysts based on 
N-heterocyclic carbene (NHC; Figure 1) ligands. More specifically, it focused 
on late-transition metal complexes with multidentate ligands and the subclass 
of 1,2,3-triazolylidenes (tzNHCs; Figure 1). At the start of this research project 
few metal complexes of the latter and applications thereof were known in 
organometallic chemistry.

In the introductory Chapter 1 relevant characteristics of NHC and tzNHC ligands 
and applications of the corresponding metal complexes are discussed. Additionally, 
the advantages of multidentate ligands are described. Such ligands lend increased 
stability to metal complexes compared to their monodentate counterparts and 
more handles (rigidity of the linker and chelate ring size) to steer the properties of 

Figure 1: General structure of NHC and tzNHC ligand. The mesoionic character of the 
latter is illustrated by the additional formal charges. Box: The general structure of the 
metal complexes described in this thesis.
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the catalysts. The convenient synthesis of tzNHC ligands by the copper catalyzed 
alkyne-azide cycloaddition (Scheme 1) allows the incorporation of virtually every 
side-group. Because of their strong and tunable σ-donating capacity, these ligands 
are very suitable for catalytic reactions in which oxidative addition is a key step, 
such as hydrogenation. Several examples of chelate tzNHC metal complexes from 
literature and their applications are also discussed in this chapter. 

The first experimental part of this thesis focuses on di-NHC compounds. In 
Chapter 2 the coordination of several Cs-symmetric ligands, consisting of 
two NHCs, to Pd(0) and Pd(II) via transmetalation of the corresponding Ag(I) 
complexes is presented (Scheme 2). This is a frequently used route to synthesize 
(di-)NHCs, which is applied more often throughout the thesis. 

Extremely electron-rich di-NHC Pd(0) complexes were isolated for the first time. 
The chelate coordination of the ligands to palladium has been confirmed by NMR 
spectroscopy and single crystal X-ray diffraction. The application of the obtained 
pre-catalysts is studied in the semihydrogenation of alkynes. The zero-valent Pd 
complex with mesityl side-groups exhibits similar activity and initial selectivity 
towards the Z-alkene in the hydrogenation of 1-phenyl-1-propyne using H2 as a 
known monodentate Pd NHC analogue. The Pd(II)(allyl) complex, on the other 
hand, is inactive under the same reaction conditions and both complexes are not 
very suitable for transfer hydrogenation using formic acid as hydrogen donor.

In the next part of the thesis, complexes of hybrid di-NHC ligands, combining 
an NHC and tzNHC donor in one ligand, are introduced (Scheme 3, B and C). 
In Chapter 3 the coordination of these ligands to palladium and ruthenium is 
studied. Again, chelation of the ligand in the metal complexes has been verified 
by single crystal X-ray diffraction and NMR spectroscopy. Moreover, these 
methods indicated strong σ-donating properties of the tzNHC moiety.  Although 

Scheme 1: General synthesis of tzNHC precursor by copper-catalyzed “click” cycloaddition 
of an azide and alkyne, followed by methylation. 

Scheme 2: General synthesis of the di-NHC Pd(0) complexes via Ag(I) transmetalation.
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the resulting complexes are stable under aerobic conditions and in solution, the 
Pd complexes are not compatible with the acidic reaction conditions required 
for catalytic hydroarylation of alkynes. Under these conditions protonolysis of 
both the Pd-NHC and Pd-tzNHC bond is observed. The (NHC-tzNHC)Ru(II) 
pre-catalysts proved to be good candidates for the hydrogenation of polar bonds 
(Scheme 3); ketones and imines are reduced under 5 bar of hydrogen pressure at 
low catalyst loadings (0.1 mol%). Methyl trifluoroacetate, an activated ester, is also 
converted to the corresponding alcohol by the ruthenium catalyst (p(H2) = 50 
bar and T = 100 °C). These results however, cannot compete with known di-NHC 
ruthenium systems for the hydrogenolysis of esters.  

Iridium and rhodium compounds are the topic of Chapter 4. Synthetic procedures 
for NHC-tzNHC Ir and Rh complexes and their NHC-tz analogues have been 
established. Additionally, the impact of several substituents and linkers between 
the carbenes on the electron-donating capacities of the ligands is studied by 
means of NMR and IR spectroscopy. The complexes are active in the transfer 
hydrogenation of polar bonds using isopropanol as hydrogen source. Notably, the 
electron-rich NHC-tzNHC pre-catalysts (Scheme 3, B) proved to facilitate this 
reaction significantly faster than the NHC-tz analogue (Scheme 3, A).

The final part of this thesis discusses various di-tzNHC ligands. The systems 
developed in Chapter 5 consist of tridentate CNC and CNN ligands bearing 
tzNHC donors (Scheme 4). As esters are not reduced to alcohols very efficiently 
by the heteroditopic di-NHC ruthenium complexes (Chapter 3), cooperative 
functionalities have been introduced in these ligands. The benzylic linker of the 
lutidine-based ligands can be deprotonated, while the pyridine ring is simultaneously 
dearomatized (Scheme 4, box). Substrates, such as H2, can subsequently be 
activated over the metal and the ligand, which has led to unprecedented catalytic 
activities in amongst others catalytic ester hydrogenation. 

Scheme 3: General catalytic hydrogenation of double bonds and structure of the complexes 
developed in Chapters 3 & 4 (box).
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Transmetalation of the respective Ag(I) complexes led to rare facial coordination 
of the tridentate ligands to Ru(II). Both these resulting ruthenium complexes and 
the palladium CNC analogue exhibit the expected reactivity of the benzylic “arm”. 
Furthermore, the Ru pre-catalysts are active in the hydrogenolysis of methyl 
benzoate and other ester in the presence of a minimum of 20 mol% of KOtBu 
(Scheme 4; p(H2) ≥ 5 bar, T = 100 ºC). The reason for this critical amount of 
KOtBu has not been unambiguously established, yet high pressure in situ NMR 
spectroscopic investigations revealed potentially active CNC Ru hydride species 
under catalytic conditions. 

The development of chiral di-NHC transition metal complexes for enantioselective 
catalysis is described in Chapter 6. Enantioselective catalysis is essential for the 
selective synthesis of chiral products that are for example of vital importance for 
pharmaceuticals. Despite the extensive use of NHCs in homogeneous catalysis, 
relatively few applications are known in enantioselective transformations making 
use of this ligand class. A chiral di-tzNHC ligand has been obtained in a three-
step synthetic route in 91% yield from the atropisomeric BINAM molecule. 
The corresponding di-tzNHC Ag(I), Pd(II), Ir(I) and Rh(I) complexes have been 
successfully synthesized. The Rh complex is active in the hydrosilylation of ketones. 
Moreover, chirality of the ligand is transferred to the substrate in this reaction 
leading to enantiomeric excess of up to 51% (Scheme 5). 

Scheme 4: The catalytic hydrogenation of esters and the CNC ruthenium catalysts from 
Chapter 5. Box: reversible deprotonation/dearomatization. 

Scheme 5: The chiral Rh(cod) pre-catalyst from Chapter 6 (box) for the catalytic 
hydrosilylation of ketones.
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The research described in this thesis has demonstrated that (bidentate) tzNHC 
ligands are new assets in organometallic chemistry and homogeneous catalysis. 
This thesis exemplifies that these ligands can be efficiently synthesized and 
coordinated to several late-transition metals. The potential applications of the 
developed electron-rich complexes have been illustrated by various catalytic 
double bond reductions, including enantioselective transformations and the 
hydrogenolysis of challenging ester substrates. Moreover, the knowledge about 
transition metal complexes with triazolylidene and di-NHC ligands has been 
expanded. This research shows, for instance, that the bond between the metal and 
chelating carbene ligands is not always as robust as was generally thought. Because 
of the convenient synthetic route and the endless possibilities to vary tzNHC 
ligands, it is plausible that these ligands will facilitate interesting new applications 
in the future.
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Samenvatting 
Multidentaat Di-N-Heterocyclische Carbeen Liganden voor 
Overgangsmetaal-gekatalyseerde Hydrogeneringsreacties 

Synthetische katalysatoren leveren een positieve bijdrage aan het streven 
naar een duurzamere maatschappij. Ze worden gebruikt in allerlei chemische 
processen, variërend van het vervaardigen van producten voor dagelijks gebruik, 
zoals plastics, brandstof en medicijnen, tot het verminderen van de uitstoot van 
schadelijke gassen van bijvoorbeeld auto’s. Katalysatoren versnellen reacties 
zonder er zelf in opgebruikt te worden. Bovendien zorgen ze ervoor dat er 
minder bijproducten gevormd worden. Het gebruik van katalysatoren heeft dus 
niet alleen economische voordelen, maar zeker ook voordelen voor het milieu. 
Om een gezonde en duurzame chemische industrie te waarborgen wordt er 
veel onderzoek naar gedaan. Zowel binnen universiteiten als in de industrie 
worden continue efficiëntere katalysatoren ontwikkeld. Ook het onderzoek dat is 
beschreven in dit proefschrift heeft hieraan een bijdrage geleverd. 

De homogene katalyse is grotendeels gebaseerd op organometaal- en 
coördinatiechemie. Homogene katalysatoren, met uitzondering van 
organokatalysatoren, zijn doorgaans opgebouwd uit een metaalcentrum met daaraan 
gekoppeld organische moleculen, de liganden. Liganden bepalen voor een groot 
deel de eigenschappen van de katalysator. Inmiddels is de vergaarde kennis over 
organometaalkatalysatoren (o.a. begrip van katalytische reactiemechanismen en het 
effect van ligandparameters) dusdanig groot, dat het mogelijk is deze verbindingen 
volgens een rationele aanpak te ontwerpen. Het onderzoek dat staat beschreven in 
dit proefschrift, richt zich op het ontwikkelen van nieuwe katalysatoren gebaseerd 
op N-heterocyclische carbeen (NHC; Figuur 1) liganden. In het bijzonder staan 
late-overgangsmetaalverbindingen met multidentaat liganden en de subklasse van 
1,2,3-triazolylidenen (tzNHCs; Figuur1) centraal. De laatstgenoemde ligandsoort 
was bij de start van dit onderzoek nog maar net in opkomst en er waren slechts 
weinig toepassingen van dergelijke verbindingen in de organometaalchemie bekend. 

Figuur 1: Algemene structuur van NHC en tzNHC liganden. Het mesoionische karakter van 
het tweede type wordt geïllustreerd door de toegevoegde formele ladingen. In het kader: de 
algemene structuur van de metaalverbindingen die zijn ontwikkeld in dit onderzoek. 
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In het inleidende Hoofdstuk 1 komen de belangrijkste kenmerken van NHC 
en tzNHC verbindingen, evenals de voordelen van multidentaat liganden aan de 
orde. Multidentaat liganden verlenen een grotere stabiliteit aan metaalverbindingen 
dan hun monodentaat equivalenten en bevatten meer “handvatten”, zoals stijfheid 
van het bruggende deel en de chelaat-ringgrootte, om de eigenschappen van de 
katalysatoren te sturen. De efficiënte synthese van tzNHCs door middel van de 
koper-gekatalyseerde “klik” cyclo-additie (Schema 1), maakt het mogelijk om 
deze liganden met bijna elke gewenste zij-groep te vervaardigen. Door hun sterke 
en regelbare σ-donerende eigenschappen zijn dergelijke liganden erg geschikt 
voor katalytische reacties waarin oxidatieve additie een belangrijke stap is, zoals 
bijvoorbeeld in hydrogeneringsreacties. Verscheidene succesvolle voorbeelden van 
(de toepassing van) chelerende tzNHC metaalverbindingen uit de literatuur worden 
eveneens behandeld in dit hoofdstuk. 

In het eerste experimentele deel van dit proefschrift komen di-NHC verbindingen 
aan bod. In Hoofdstuk 2 wordt de coördinatie van verscheidene Cs-symmetrische 
liganden met twee NHCs aan Pd(0) en Pd(II) beschreven. De resulterende 
metaalverbindingen zijn gesynthetiseerd door transmetallering van de bijbehorende 
zilver(I) verbindingen (Schema 2). Dit is een veelvuldig gebruikte methode voor 
de synthese van (di-)carbenen, die ook in het vervolg van dit proefschrift vaak 
terugkeert. 

Deze extreem elektronenrijke complexen zijn de eerste geïsoleerde di-NHC 
Pd(0) verbindingen. Door middel van NMR spectroscopie en éénkristal Röntgen 
diffractie is bewezen dat de twee carbeengroepen een chelaatring vormen met het 
Pd-centrum. Daarnaast is de toepassing van de verkregen pre-katalysatoren in de 
semihydrogenering van alkynen bestudeerd. De nulwaardige palladiumverbinding 

Schema 1: Algemene synthese van het tzNHC ligand door middel van de koper-
gekatalyseerde “klik” cycloadditie van een azide en alkyn, gevolgd door methylering. 

Schema 2: Algemene synthese van een di-NHC Pd(0) verbinding via Ag(I) transmetalering.
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met mesityl N-substituenten vertoont vergelijkbare activiteit en initiële selectiviteit 
voor het Z-alkeen in de hydrogenering van 1-fenyl-1-propyn met H2 als reeds 
bekende katalysatoren met monodentaat NHC liganden. Het Pd(II)(allyl) complex 
daarentegen is niet actief onder dezelfde reactiecondities en beide verbindingen 
bleken niet erg geschikt te zijn voor de transferhydrogenering met mierenzuur als 
waterstofdonor. 

In het volgende deel van deze thesis worden hybride di-NHC complexen 
geïntroduceerd die bestaan uit een NHC gekoppeld aan een tzNHC (Schema 3, 
B en C). In Hoofdstuk 3 wordt de coördinatie van deze liganden aan Pd en Ru 
centra bestudeerd. Ook voor deze verbindingen is chelaatvorming aangetoond 
door middel van éénkristal Röntgen-diffractie en NMR spectroscopie. Bovendien 
toonden deze methoden de sterke σ-donatie van de tzNHC groep aan. Hoewel 
de gesynthetiseerde verbindingen stabiel zijn zowel aan de lucht als in oplossing, 
bleken de Pd complexen niet resistent tegen de zure condities in de katalytische 
hydroarylering van alkynen met arenen. Gedurende deze reactie vond protonolyse 
van zowel de Pd-NHC als Pd-tzNHC binding plaats. 

De (NHC-tzNHC)Ru(II) pre-katalysatoren zijn zeer geschikt voor de hydrogenering 
van polaire bindingen (Schema 3); ketonen en imines kunnen worden gereduceerd 
bij 5 bar waterstofdruk met lage katalysatorconcentraties (0.1 mol%). Hoewel 
methyltrifluoroacetaat, een geactiveerde ester, ook wordt omgezet tot de 
overeenkomstige alcohol onder invloed van de ruthenium verbinding (p(H2) = 50 
bar en T = 100 °C), bleven de prestaties in ester-hydrogenolyse helaas achter bij 
de resultaten beschreven in een eerdere publicatie over Ru systemen met andere 
di-NHCs. 

Schema 3: Algemeen schema voor de katalytische hydrogenering van dubbele bindingen en 
de ontwikkelde verbindingen uit Hoofdstukken 3 & 4 (kader).
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Iridium- en rhodiumverbindingen vormen het onderwerp van Hoofdstuk 4. 
Synthesemethoden voor NHC-tzNHC Ir- en Rh-cod verbindingen en hun NHC-tz 
equivalenten worden hier beschreven. De invloed van verschillende substituenten 
en verbindingen tussen de carbenen op de elektronendonatie van de liganden is 
ook onderzocht aan de hand van 13C NMR en IR spectroscopie. De complexen 
zijn actief in de transferhydrogenering van polaire bindingen met isopropanol als 
waterstofdonor. Bovendien bleken de elektronenrijke NHC-tzNHC verbindingen 
(Schema 3, B) het substraat acetofenon significant sneller om te zetten dan de 
NHC-tz analoog (Schema 3, A). 

Het laatste deel van dit proefschrift gaat over verscheidene di-tzNHC liganden. 
Hoofdstuk 5 betreft tridentaat CNC en CNN liganden met tzNHC donoren 
(Schema 4). Omdat esters niet erg efficiënt worden gereduceerd tot alcoholen 
met de ontwikkelde di-NHC ruthenium verbindingen uit Hoofdstuk 3, is in deze 
liganden een coöperatieve functionaliteit ingebouwd. De benzylische “arm” van de 
op lutidine gebaseerde liganden kan worden gedeprotoneerd, waarbij tegelijkertijd 
de aromaticiteit van de pyridinering verloren gaat (Schema 4, kader). Vervolgens 
kunnen (ver)bindingen, bijvoorbeeld H2, over het metaal én het ligand geactiveerd 
worden. Deze aanpak heeft in het verleden tot ongeëvenaarde katalytische 
activiteit geleid in onder andere ester hydrogenolyse.

Transmetalering van het Ag(I) complex leidt tot ongebruikelijke faciale coördinatie 
van de tridentaat liganden aan Ru(II). Zowel de ruthenium verbindingen als de 
palladium equivalenten vertonen zoals verwacht reactiviteit van de benzylische 
linker. De ruthenium complexes zijn bovendien actief in de hydrogenolyse van 
methylbenzoaat en andere esters onder invloed van minimaal 20 mol% KOtBu 
(p(H2) > 5 bar, T = 100 ºC; Schema 4). 

De reden voor de cruciale minimum concentratie van KOtBu (<20 mol%) 
is onderzocht in dit hoofdstuk, maar helaas niet onomstotelijk vastgesteld. 
Desalniettemin is er meer inzicht verkregen in het mechanisme van Ru-

Schema 4: De katalytische hydrogenering van esters en de fac-CNC ruthenium katalysator 
uit Hoofdstuk 5. In het kader: reversibele deprotonering/dearomatisering.
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gekatalyseerde ester hydrogenering. Door middel van hoge druk in situ NMR 
spectroscopische experimenten zijn CNC Ru hydride verbindingen aangetoond 
die mogelijk actief zijn onder de katalytische omstandigheden. 

Tot slot behandelt Hoofdstuk 6 het ontwerp van chirale di-carbeen 
metaalverbindingen voor enantioselectieve katalyse. Enantioselectieve katalyse is 
onmisbaar voor de selectieve synthese van chirale producten, die bijvoorbeeld 
essentieel zijn voor geneesmiddelen. Ondanks het wijdverbreide gebruik van 
NHCs in homogene katalyse waren er nog relatief weinig toepassingen bekend 
in enantioselectieve transformaties met behulp van deze liganden. Het chirale di-
tzNHC ligand in dit proefschrift, dat is gebaseerd op het antropisomere BINAM 
molecuul, kan in drie synthetische stappen worden verkregen met een opbrengst 
van 91%. De bijbehorende di-tzNHC Ag(I), Pd(II), Ir(I) en Rh(I) verbindingen zijn 
met succes gesynthetiseerd. De laatstgenoemde is actief in de hydrosilylering van 
ketonen. Bovendien is de chiraliteit van het ligand overgebracht op het substraat 
met een enantiomere overmaat (ee) van maximaal 51% (Schema 5).

Het onderzoek dat is beschreven in dit proefschrift toont aan dat (bidentaat) tzNHC 
liganden een aanwinst zijn voor de organometaalchemie en homogene katalyse. 
De liganden zijn eenvoudig te synthetiseren en aan vele late overgangsmetalen 
te coördineren. De mogelijke toepassingen van de verkregen elektronenrijke 
metaalverbindingen zijn gedemonstreerd aan de hand van verscheidene katalytische 
reducties van dubbele bindingen, inclusief enantioselectieve transformaties en 
hydrogenolyse van lastige ester substraten. Bovendien is er meer kennis vergaard 
over triazolylideen- en di-carbeenverbindingen. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat 
de binding tussen het metaal en chelerende dicarbenen niet altijd even robuust is. 
De efficiënte synthetische route garandeert dat een veelvoud aan nieuwe tzNHC 
liganden kan worden verkregen. Hierdoor is het aannemelijk dat er een glansrijke 
toekomst voor de toepassing van dergelijke liganden is weggelegd. 

Schema 5: De chirale Rh(cod) pre-katalysator uit Hoofdstuk 6 (kader) voor de 
katalytische hydrosilylering van ketonen.


