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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

[FeFe]hydrogenase mimics for proton reduction catalysis: Supramolecular
proton reduction catalysts with appended redox-active and proton-responsive
ligands towards application in a molecular artificial leaf

Becker, R.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Becker, R. (2016). [FeFe]hydrogenase mimics for proton reduction catalysis: Supramolecular
proton reduction catalysts with appended redox-active and proton-responsive ligands towards
application in a molecular artificial leaf. [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:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/fefehydrogenase-mimics-for-proton-reduction-catalysis-supramolecular-proton-reduction-catalysts-with-appended-redoxactive-and-protonresponsive-ligands-towards-application-in-a-molecular-artificial-leaf(ba36e96a-3b9e-44bc-903b-0bffa47096c4).html


— 185 —

List of publications

S. Derossi,* R. Becker,* P. Li, F. Hartl, J. N. H. Reek, A Phosphoramidite-Based [FeFe]
H2ase Functional Mimic Displaying Fast Electrocatalytic Proton Reduction, Dalton 
Transactions 2014 (43), 8363–8367.

S.D. performed synthesis, spectroelectrochemistry and preliminary electrochemistry, R.B. per-

formed electrochemical experiments and analysis, P.L. advised on practical aspects, F.H. and 

J.N.H.R. conceived the project and designed experiments.

P. Li, S. Amirjalayer, F. Hartl, M. Lutz, B. de Bruin, R. Becker, S. Woutersen, J. N. 
H. Reek, Direct Probing of Photoinduced Electron Transfer in a Self-Assembled Biomi-
metic [2Fe2S]-Hydrogenase Complex Using Ultrafast Vibrational Spectroscopy, Inorganic 
Chemistry 2014 (53), 10, 5373–5383.

P.L. performed and designed all experiments except: S.A. and S.W. performed time-resolved 

infrared spectroscopy, R.B. determined the supramolecular association constants and advised 

on electrochemical aspects, M.L. performed XRD structure determination, F.H., B.B, S.W. and 

J.N.H.R. conceived the project and designed experiments.

M. A. Nasalevich,* R. Becker,* E. V. Ramos-Fernandez, S. Castellanos, S. L. Veber, 
M. V. Fedin, F. Kapteijn, J. N. H. Reek, J. I. van der Vlugt, J. Gascon, Co@NH2-MIL-
125(Ti): cobaloxime-derived metal–organic framework-based composite for light-driven 
H2 production, Energy & Environmental Science 2015 (8), 364–375.

M.A.N. performed MOF synthesis and characterization, R.B. performed organic synthesis and 

photochemical experiments, E.V.R.-F. performed mass spectrometry, S.C. performed NMR di-

gestion studies, S.L.V. and M.V.F. performed time-resolved EPR, F.K., J.N.H.R., J.I.V. and J.G. 

conceived the project and designed experiments.

* Both authors contributed equally to this work.



— 186 —

R. Becker, S. Amirjalayer, P. Li, S. Woutersen, J. N. H. Reek, An iron-iron hydrogenase 
mimic with appended electron reservoir for efficient proton reduction in aqueous media, 
Science Advances 2016 (2), 1, e1501014.

R.B. performed and designed all experiments except: S.A. and S.W. performed time-resolved 

infrared spectroscopy, P.L. performed DFT calculations, J.N.H.R. conceived the project and de-

signed experiments.

R. Becker, P. Li, M. H. Bistervels, J. I. van der Vlugt, J. N. H. Reek, The Role of Re-
dox-Active Phosphole Ligands in Proton Reduction Catalysis using [FeFe]H2ase Mimics 
(in preparation).

R.B. performed and designed all experiments except: P.L. performed DFT calculations, M.H.B. 

performed synthesis and preliminary electrochemical experiments, J.I.V. and J.N.H.R. con-

ceived the project and designed experiments.

S. H. A. M. Leenders, R. Becker, T. Kumpulainen, T. Sawada, T. Kato, M. Fujita and 
J. N. H. Reek, Tunable Charge-Transfer Complexes Through Co-encapsulation Inside a 
M6L4 Metallocage (in preparation).

S.H.A.M.L. performed and designed all experiments except: R.B. performed electrochemical 

experiments, T.Ku. performed spectroscopy, T.S., T.Ka. and M.F. performed XRD structure de-

termination, J.N.H.R. conceived the project and designed experiments.



— 187 —

Summary

[FeFe]Hydrogenase Mimics for Proton 

Reduction Catalysis

As the use of fossil fuels unambiguously leads to global warming, the need for 
an alternative and sustainable fuel is growing. Hydrogen (H2) is an energy carrier 
with interesting properties, in that it can be produced from the splitting of water, 
giving only oxygen (O2) as a side product. When needed, this fuel can release the 
energy stored in the H-H bond by reaction with atmospheric oxygen to reform 
water. As such, no toxic or otherwise harmful substances are released in the atmo-
sphere. However, hydrogen can only be regarded a sustainable fuel when the water 
splitting reaction is driven by a sustainable energy source. Considering the size of 
the earth’s population, sunlight is the most obvious choice, because the sun pro-
vides us with an almost infinite amount of energy. To put it into numbers: in one 
hour, the sun delivers more energy to the earth’s surface than the human popula-
tion uses in a year. This sets the outline of the task to be solved: how can sunlight 
and water be reacted to produce hydrogen at a competitive price?
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The overall photolysis of water to produce hydrogen is already feasible, e.g. by con-
necting photovoltaic cells to an electrolysis cell. In such a set-up, solar energy is 
first converted to electrical energy, which is in turn converted to chemical energy. 
Unfortunately, these additional conversions come at a cost, and the catalytic mate-
rials currently used in electrolyzers (platinum and iridium) are expensive. For these 
reasons, the BioSolar Cells research consortium of the Netherlands was founded 
with the aim of producing solar fuels directly from sunlight and water, without 
the need for the conversion to and from electricity. One part of the consortium fo-
cuses on photosynthetic fuel production using algae, bacteria and plants. The other 
part focuses on artificial photosynthesis: non-natural systems that perform similar 
functions as found in photosynthetic organisms, but are catered to the production 
of hydrogen or related fuels.

The natural photosynthetic chain is initiated with the oxidation of water. In the so-
called oxygen evolution complex, two molecules of water are oxidized in an overall 
four-electron process to form one molecule of oxygen and four protons according 
to: 2 H2O ↔ O2 + 4 H+ + 4 e−. The released (low-energy) electrons are transferred 

Figure 1. The [FeFe]hydrogenase enzyme as found in C. pasteurianum and the synthetic 
mimics studied in this thesis.
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to a photosystem which increases the energy of the electrons by incident pho-
tons. In nature, the (high-energy) electrons produced as such are used to synthesize 
NADPH, which serves as an energy carrier (‘fuel’) to perform work. In artificial 
photosynthesis the process is similar, although in this case the part that produces 
NADPH is replaced with a part that produces H2. Although in principle we could 
isolate all the useful parts out of the photosynthetic membranes and use them to 
construct an ‘artificial leaf’, in practice this process is too expensive. However, 
we can still take a look at how nature has solved this problem, and identify the 
molecular structures and architectures that have proven to work over the course 
of evolution. Such molecular imitations of nature are generally called ‘synthetic 
mimics’, and are classified as either or both functional or structural, meaning that 
they mimic either or both the function or the structure of its natural counterpart. 
Apart from being less expensive to make or isolate, synthetic mimics offer the ad-
vantage of being tuned rationally, e.g. so they can function outside the protective 
environment found in photosynthetic organisms.

In this thesis, we focus only on the proton reduction (hydrogen generation) half-re-
action of the overall water splitting reaction. To drive this reaction with light, we 
make use of zinc porphyrins as synthetic photosystem mimics, because they resem-
ble the chlorophylls in the natural photosystem. As proton reduction catalysts we 
use mimics of all-iron hydrogenase, [FeFe]H2ase, a naturally occurring enzyme that 
generates hydrogen at a rate and overpotential comparable to platinum (the best 
proton reduction catalyst currently known). To connect the chromophores with the 
catalysts, we make use of supramolecular chemistry by creating ‘plug-and-play’ 
building blocks for the construction of photosystem-like molecular architectures. 
The [2Fe-2S] clusters studied in Chapter 3 and 4 are equipped with pyridine moi-
eties that can coordinate to the central zinc atoms of the porphyrins, e.g. in the 
porphyrinic metal-organic frameworks (MOF) presented in Chapter 6. Using this 
strategy, we show how an artificial leaf could be constructed from earth-abundant 
materials.

The naturally occurring [FeFe]H2ase enzyme produces hydrogen efficiently because 
of two main functionalities present near the catalytically active [2Fe-2S] cluster. 
One is a proton relay to pre-organize protons close to the active site – the other is 
an electron reservoir to mediate electron transfer from the enzyme’s surroundings to 
the active site. Chapter 3 shows how the dimethylamino group of a phosphoramid-
ite ligand (when attached to an [2Fe-2S] cluster) pre-organizes protons in a similar 
way as the natural enzyme, leading to a higher catalytic reaction order in protons 
as opposed to similar catalysts lacking this functionality. This result exemplifies 



— 190 —

how a natural enzymatic function can be mimicked through the use of a radically 
different structural motif. We used this insight to mimic the enzyme’s electron 
reservoir in the following chapters.

In Chapter 4 we present a catalyst equipped with a redox-active dipyridylphosphole 
ligand, resembling the electron reservoir present in the [FeFe]H2ase enzyme. By 
electrochemical analysis, time-resolved infrared spectroscopy, density functional 
theory and spectroelectrochemistry we elucidate the peculiar behavior of the cat-
alyst and show that the redox-active ligand partakes in catalysis, i.e. it donates 
an electron into the active site when needed. Moreover, in the presence of acid 
the dipyridylphosphole ligand mediates electron transfer to the [2Fe-2S] cluster by 
protonation of one of its side-arms via a proton-coupled electron transfer (PCET) 
process. Additionally, the attached pyridyl moieties make the complex soluble in 
acidic water, leading to fast proton reduction catalysis in dilute sulfuric acid. The 
catalyst tolerates the presence of oxygen in the reaction medium – a useful prop-
erty considering that in an ultimate application, trace amounts of oxygen might be 
expensive to remove.

Chapter 5 elaborates on the redox and protonation chemistry of phosphole-append-
ed [FeFe]H2ase mimics. Electrochemical analysis combined with density functional 
theory shows how the incorporation of redox-active phosphole ligands into an [2Fe-
2S] cluster leads to structural integrity of the complexes after one-electron reduc-
tion, whereas the reference phosphine-appended complexes show a cleaved Fe-S 
bond after mono-reduction. This structural difference leads to distinct reactivity, 
where the mono-anions of the phosphole-based complexes are basic enough to be 
protonated, even though the phosphole ligands effectively remove electron density 
from the active site. Although the overall efficiency for electrocatalytic proton re-
duction does not change appreciably, the catalytic mechanisms change drastically. 
An implication of this finding could be that the mechanism for electrocatalytic 
hydrogen formation can be changed at will without paying a penalty in terms of 
overpotential or rate. This feature is crucial in the design of photocatalytic archi-
tectures, where the potentials and rates of the steps in the catalytic cycle have to 
be matched to excited state potentials and lifetimes of photosensitizers.

Porphyrinic architectures for the design of an artificial leaf are presented in Chap-
ter 6. Based on the geometry of the phosphole-appended catalyst studied in Chap-
ter 4, we impose design constraints on such macromolecular materials, which 
throughout the chapter turn out to be too rigid, leading to the conclusion that cat-
alyst inclusion into a porous material might be severely sterically or kinetically re-
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stricted. Since an artificial leaf is most practically constructed on a solid electrode, 
the last part of Chapter 6 is devoted to metal-organic frameworks (MOFs) grown 
on a transparent electrode. Solvothermal synthesis of known MOF-545-Zn on a flu-
oride-doped tin oxide coated glass slide yields a uniform red film which turns out 
to be fully electrochemically addressable. This MOF features the largest pore size of 
any porphyrinic MOF known at the time of writing, which should allow for facile 
catalyst inclusion. However, preliminary experiments suggest that the investigated 
catalysts were not encapsulated into the porous structure under the applied con-
ditions. As a possible starting point in the design of an artificial leaf, we elaborate 
on alternative strategies for the (covalent) anchoring of small molecules in this 
particular framework, which might ultimately lead to a stable and efficient proton 
reduction photocathode.

In this thesis we have shown how relatively small modifications in the coordination 
sphere of a proton reduction catalyst can lead to drastic changes in the catalytic 
mechanism and therefore in the overall thermodynamic and kinetic properties of a 
catalytic system. The most pronounced effects can be ascribed to proton pre-orga-
nization, electron pre-organization and the geometry of intermediate species – all 
key factors in the efficient operation of the [FeFe]hydrogenase enzyme. However, 
both for the mimics studied in this thesis as for mimics reported in literature, the 
overpotential for proton reduction is in most cases around 0.6 V. We envision that 
lowering this overpotential can only be attained by opening up PCET events to cir-
cumvent high kinetic barriers or to include very electron-rich ligands (i.e. cyanide) 
that are held in place by a second coordination sphere.

Regarding the design of an artificial leaf, we consider metal-organic frameworks 
as a key component due to their high stability, tunability, porosity and ease of 
handling. The modes of catalyst inclusion are manifold: simple soaking, supramo-
lecular coordination, ship-in-a-bottle, covalent attachment, post-synthetic linker 
exchange, etc. As such, these molecular frameworks can be regarded the LEGO® 
of chemistry. One aspect, however, is largely preventing chemists from unleashing 
the enormous potential that MOFs harbor: the need for heterogeneous characteriza-
tion techniques. We suspect that once MOFs can be analyzed in a straightforward 
manner by the (in)organic chemist, systems chemistry will flourish, and the artifi-
cial leaf will slowly populate our rooftops.
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Samenvatting

Kunstmatige [FeFe]Hydrogenase-Gebaseerde 

Proton-Reductie Katalysatoren

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt ontegenzeglijk tot een toename van het 
broeikaseffect en aldus tot de behoefte aan een alternatieve duurzame brandstof. 
Waterstofgas (H2) is een dergelijke brandstof, die kan worden geproduceerd door 
de ontleding van water. Het enige bijproduct in deze reactie is zuurstof (O2), dat 
vrijelijk kan worden uitgestoten. Bij de verbranding van waterstof (een reactie met 
zuurstof uit de lucht waarbij warmte vrijkomt) is water het enige afval, waardoor 
een netto gesloten reactiecyclus ontstaat. Om waterstofgas duurzaam te produce-
ren, dient het ontleden van water te gebeuren middels een duurzame energiebron. 
De zon is een dergelijke energiebron, die in één uur meer energie richting de aarde 
schijnt dan de mensheid in één jaar gebruikt. Dit schetst het probleem waarvoor 
de wetenschap momenteel staat: Hoe kan men zonlicht en water met elkaar laten 
reageren om waterstofgas te produceren voor een concurrerende prijs?
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Het ontleden van water middels licht (fotolyse) is al lange tijd mogelijk, bijvoorbeeld 
door het koppelen van zonnepanelen met een elektrolytische cel. In een dergelijke 
opstelling wordt zonlicht eerst omgezet in elektriciteit en de elektriciteit vervolgens 
in chemische energie: waterstofgas en zuurstofgas. Helaas treden er bij de omzet-
ting van en naar elektriciteit energetische verliezen op, en zijn de katalytische ma-
terialen in een elektrolytische cel (platina en iridium) schaars en daardoor duur. 
Om deze problemen op te lossen is het BioSolar Cells consortium opgericht met als 
doel het produceren van brandstoffen uit zonlicht en water op een directe manier, 
d.w.z. zonder elektriciteit als tussenvorm. Eén deel van het consortium richt zich op 
het produceren van zonnebrandstoffen door planten, algen en bacteriën. Het andere 
deel richt zich op kunstmatige fotosynthese: Door de mens gemaakte systemen die 
een vergelijkbare werking hebben als het natuurlijk fotosynthetisch systeem, maar 
toegespitst zijn op de productie van waterstofgas en vergelijkbare brandstoffen.

De natuurlijke fotosynthetische keten begint met de oxidatie van water. In een 
mangaan-calcium cluster verbonden aan het zgn. Fotosysteem II worden twee wa-
termoleculen geoxideerd in een vier-elektron proces, waarbij één zuurstofmolecuul 
en vier waterstofionen worden gevormd: 2 H2O ↔ O2 + 4 H+ + 4 e−. De vrijgekomen 

Figuur 1. Het [FeFe]hydrogenase enzym in C. pasteurianum en de kunstmatige katalysa-
toren bestudeerd in dit proefschrift.
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laag-energetische elektronen worden ingevangen door het fotosysteem dat ze om-
zet in hoog-energetische elektronen middels fotonen afkomstig van de zon. In de 
natuur worden deze elektronen gebruikt om NADPH te synthetiseren, dat fungeert 
als energiedrager (brandstof) om werk te verrichten. Kunstmatige fotosynthese 
werkt via een vergelijkbaar principe, zij het dat het deel dat NADPH produceert 
vervangen wordt door een katalysator die waterstofgas produceert. In principe zou 
men dus alle bruikbare onderdelen uit de natuur kunnen isoleren om ze vervolgens 
te assembleren tot een kunstmatig blad. De praktijk leert echter dat dit erg om-
slachtig is, en dus duur. Een meer voordehandliggende aanpak is het nabootsen van 
natuurlijke structuren om aldus op een rationele manier de gewenste synthetische 
structuren te maken met vergelijkbare eigenschappen als de natuurlijke materialen.

Dit proefschrift behelst slechts één helft van de totale lichtgedreven waterontle-
dingsreactie, namelijk de reductie van protonen tot waterstofgas. Om deze reactie 
middels licht te laten verlopen maken we gebruik van porfyrines, die sterk lijken 
op de chlorofylmoleculen in het natuurlijke fotosysteem. De katalysatoren die de 
omzetting van protonen naar waterstof voor hun rekening nemen zijn gebaseerd op 
ijzer-ijzer hydrogenase ([FeFe]H2ase), een natuurlijk enzym dat de gewenste reductie 
van protonen met dezelfde efficiëntie uitvoert als platina (de beste proton-reductie 
katalysator die we kennen). Om de katalysator te verbinden met de porfyrines ma-
ken we gebruik van supramoleculaire scheikunde, dat ons in staat stelt om op een 
gemakkelijke manier verschillende moleculaire bouwblokken met elkaar te ver-
binden. De [2Fe-2S] clusters in Hoofdstuk 3 en 4 zijn uitgerust met pyridinegroe-
pen die kunnen coördineren aan de centrale zinkatomen in de porfyrines, zoals 
bijvoorbeeld in de metaal-organische roosters (MOF) beschreven in Hoofdstuk 6. 
Middels een dergelijke strategie laten we zien hoe een kunstmatig blad kan worden 
samengesteld uit elementen die op aarde in overvloed aanwezig zijn.

Het natuurlijk voorkomend [FeFe]H2ase enzym werkt zo efficient door twee functio-
naliteiten nabij het katalytisch actieve [2Fe-2S] centrum. Het ene is een zgn. proton 
relay, dat een proton opneemt uit de omgeving en dit vlakbij het [2Fe-2S] cluster 
vasthoudt tot het moment dat het proton nodig is in de reactiecyclus. Het tweede is 
een zgn. elektronenreservoir, dat hetzelfde doet maar dan voor elektronen in plaats 
van protonen. Op deze manier zijn er dus altijd protonen en elektronen aanwezig 
naast het katalytisch centrum, wat de reactie zeer efficient doet verlopen. In Hoofd-
stuk 3 laten we zien hoe de dimethylamino groep van een fosforamidiet ligand de 
functie van een proton relay vervult wanneer dit gekoppeld is aan een [2Fe-2S] 
cluster. Dit leidt tot een hogere katalytische reactieorde in protonen vergeleken met 
katalysatoren die deze functionaliteit ontberen. Deze resultaten laten zien hoe een 
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enzymatische functionaliteit kan worden nagebootst middels een radicaal andere 
chemische structuur dan aanwezig in de natuur. Dit inzicht gebruiken we in de 
daaropvolgende hoofdstukken voor het nabootsen van het elektronenreservoir.

Hoofdstuk 4 beschrijft een [2Fe-2S] katalysator gekoppeld aan een redox-actief di-
pyridylfosfool ligand, dat de eigenschappen van een elektronenreservoir nabootst. 
Middels een combinatie van electrochemische analyse, tijdsopgeloste infrarood 
spectroscopie, dichtheidsfunctionaaltheorie en spectroelectrochemie ontraadselen 
we de bijzondere eigenschappen van de katalysator en laten we zien dat het elek-
tronenreservoir actief deelneemt aan de katalyse, d.w.z. het doneert een elektron 
aan het actieve centrum wanneer dat nodig is. Bovendien wordt de elektron-over-
dracht in zuur medium gefaciliteerd door protonering van de pyridinegroepen 
middels een gekoppelde elektron-proton overdracht. De katalysator is oplosbaar in 
waterig zuur milieu door protonering van de pyridinegroepen, wat leidt tot zeer 
snelle katalyse in verdund zwavelzuur. De katalysator verdraagt de aanwezigheid 
van zuurstof, waardoor het verwijderen van spoortjes zuurstof in een uiteindelijke 
toepassing vermeden kan worden.

Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de redox- en protoneringeigenschappen van fos-
fool-gefunctionaliseerde [2Fe-2S] katalysatoren. Een combinatie van dichtheids-
functionaaltheorie en electrochemische analyse laat zien dat de fosfoolliganden 
zorgen voor structurele integriteit van het [2Fe-2S] cluster na één-elektron reductie, 
terwijl bij de analoge fosfinecomplexen één-elektron reductie leidt tot het breken 
van een Fe-S binding. Deze structurele verschillen leiden tot verschillen in reac-
tiviteit: in tegenstelling tot de fosfine-monoanionen zijn de fosfool-monoanionen 
basisch genoeg om geprotoneerd te worden door een zwak zuur, terwijl er juist 
elektronendichtheid weggenomen wordt van het katalytisch centrum. Hoewel de 
katalytische activiteit vrijwel identiek is voor alle complexen, is het katalytisch 
mechanisme zeer verschillend. Een implicatie van deze vinding is dat het mogelijk 
is het mechanisme van een katalysator te veranderen naar believen, zonder dat 
de efficientie afneemt. In fotokatalytische toepassingen kan dit van groot nut zijn, 
aangezien redox potentialen en de snelheid van individuele katalytische stappen 
dienen overeen te stemmen met de eigenschappen van de gebruikte chromoforen.

Hoofdstuk 6 beschrijft het ontwerp van macromoleculaire porfyrinestructuren voor 
gebruik in een kunstmatig blad. Op basis van de geometrie van de katalysator uit 
Hoofdstuk 4 beschrijven we de restricties voor het ontwerp van macromoleculaire 
materialen die deze katalysator dienen in te kapselen. Vervolgens laten we zien dat 
deze restricties te rigide zijn om bruikbare supramoleculaire structuren te fabri-
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ceren, waaruit we concluderen dat de inkapseling van de katalysator waarschijn-
lijk in grote mate sterisch of kinetisch beperkt wordt. Aangezien een kunstmatig 
blad het meest praktisch op een vaste drager wordt gemaakt is het laatste deel 
van Hoofdstuk 6 gewijd aan de synthese van metaal-organische roosters (MOF) op 
transparante elektroden. De voorheen onbekende directe synthese van MOF-545-Zn 
op fluoride-gedoteerd tin-oxide levert een gelijkmatige, rode laag op die volledig 
elektrochemisch benaderbaar is. Aangezien deze MOF de grootste poriën heeft van 
alle tot nu toe bekende porfyrine MOFs zou deze structuur de katalysator met ge-
mak moeten kunnen inkapselen. Toch is dat met de door ons gebruikte omstandig-
heden niet gelukt. Om alsnog vergelijkbare katalysatoren in deze MOF te kunnen 
vastzetten beschrijven we enkele alternatieve strategiën die in de wetenschappe-
lijke literatuur bekend zijn en omgezet kunnen worden naar de hier beschreven 
structuren.

In dit proefschrift hebben we beschreven hoe kleine aanpassingen in de directe na-
bijheid van een proton reductie katalysator grote invloed kunnen hebben op het ka-
talytisch mechanisme. We kennen deze invloeden hoofdzakelijk toe aan het voor-
organiseren van elektronen en protonen, en aan de geometrie van de katalytische 
intermediairen – allen tevens van grote invloed op de efficiëntie van het natuurlijk 
enzym. Eén eigenschap van kunstmatige [2Fe-2S] katalysatoren (in deze these en 
in de literatuur) blijft echter ongewijzigd, namelijk de overpotentiaal van ongeveer 
0.6 V. We vermoeden dat deze overpotentiaal slechts omlaag gebracht kan worden 
door het simultaan (gekoppeld) overdragen van protonen en elektronen, of door het 
gebruik van zeer elektronrijke liganden (bijv. cyanide).

In het ontwerp van kunstmatige bladeren verwachten we dat MOFs belangrijke 
componenten zullen worden vanwege hun grote mate van stabiliteit, aanpasbaar-
heid, porositeit en gebruiksgemak. De manieren om katalysatoren in te kapselen 
zijn veelvuldig: door inweken van gastmoleculen, supramoleculaire coordinatie, 
schip-in-een-fles, covalente bindingen, post-synthetische linker uitwisseling, etc. 
Door deze grote mate van strategische vrijheid kan men MOFs beschouwen als de 
LEGO® van de scheikunde. Eén aspect zorgt er echter voor dat de meeste scheikun-
digen huiverig zijn voor het werken met MOFs: de noodzakelijkheid van heterogene 
analysemethodes. Wij hebben een sterk vermoeden dat wanneer de analyse van 
MOFs een routinemethode wordt, deze tak van chemie sterk zal opbloeien, en het 
kunstmatig blad langzaam onze daken zal bevolken.



— 198 —



— 199 —

Acknowledgements

Dankwoord

Als 10-jarig jongetje wist ik al wat ik later wilde worden: uitvinder. Nu, als 32-jarig 
jongetje, kan ik niet anders dan naar dit proefschrift kijken en denken: ‘Dat is me 
eigenlijk verdomd goed gelukt.’

De weg hiernaartoe was niet altijd zonder hobbels. Ik heb die hobbels zien te over-
winnen, maar dat was mij nooit in mijn eentje gelukt. De mensen die mij door de 
jaren heen bij hebben gestaan wil ik op deze plek graag bedanken voor hun hulp, 
steun, inspiratie, vertrouwen en bovenal liefde.

Joost, jij bent de afgelopen 4½ jaar een heel belangrijk persoon in mijn leven ge-
weest. Zowel in academische zin, maar ook in persoonlijke zin. Jouw geloof in mij 
(als HBO student zonder masterdiploma) en de mogelijkheid die je mij hebt gegeven 
om dit promotietraject bij jou te mogen volbrengen acht ik van zeer grote waarde. 
Door de jaren heen heb je mij geleerd hoe ik onderzoek moet doen (denk groot! 
verbrand je schepen!) en hoe ik mij als idealistisch persoon kan handhaven in een 
minder-idealistische omgeving (je weet wel wat ik bedoel). Dat ging niet altijd zon-
der slag of stoot, en ik waardeer het erg dat je altijd open hebt gestaan voor mijn 
(niet altijd even subtiele) meningen en emotionele uitbarstingen. Dit zijn tot nog toe 
de meest leerzame jaren van mijn leven geweest. Duizendmaal dank!

Jarl, ook jij verdient het nodige lof. Het eerste jaar van mijn promotie hebben we 
zeer intensief samengewerkt, wat ik erg heb gewaardeerd. Ik kwam binnen als een 
organisch chemicus zonder enig benul van organometaal- of coordinatiechemie. Jij 
nam de tijd om me wegwijs te maken in deze wondere wereld, maar ook om me te 



— 200 —

leren wat de basis is van wetenschappelijk onderzoek. Zo had ik nogal de neiging 
om zonder enige kennis van relevante literatuur in het wilde weg aan de slag te 
gaan, en bestond mijn chemie voornamelijk uit het zwenken van Erlenmeyers (dat 
beheers ik nu trouwens erg goed). Je hebt me veel bijgestaan met de cobaloxime 
chemie – real horrorshow – wat gelukkig uiteindelijk nog wel een heel mooi EES 
paper heeft opgeleverd. Bedankt voor je geduld, je persoonlijke aanpak en dat je 
mijn co-promotor bent!

Bas, bedankt voor je inbreng tijdens mini-meetings en op andere momenten – jouw 
zeer academische insteek geeft me altijd een erg goed gevoel. Remko, ik waardeer 
je vrolijke inborst enorm, en vond het erg mooi om samen met jou op het lab te 
staan als je weer eens zelfgeknutselde devices kwam doormeten. Sander K., altijd 
gaaf om met jou over chemie te stoeien! Jij bent zo ontieglijk enthousiast en weet 
zoveel: super waardevol. Daarbij denk ik dat jij me het meest hebt laten lachen door 
de jaren heen, viespeuk. Zohar, ik denk dat jij wel weet waarom ik je zo’n gewel-
dig mens vind (gaan we nog een keertje dansen?). Taasje, bedankt voor je hulp op 
het lab en je lach, elke dag. Ook bedankt voor jullie hulp: Lidy, Erik, Fatna, Jan 
Meine, Ed.

Now, an ode to lab E1.41 and all its (former) inhabitants. When I arrived early 
2012, I felt so much at home! The feeling I got when entering the lab in the morning 
is indescribable (but still I’ll try): Entering a barely lit room with a deep bass sound 
pounding at my ear drums; people floating on the beat while performing colourful 
magic in their fume hoods. This atmosphere let me be myself to a whole new level. 
Thanks for creating this heavenly working environment: Bart (broertje, daar laat 
ik het bij), Pauline (it was so nice to work next to you; only you could make 
certain jokes to me; plus I think we were good mirrors to each other), Zof (you’re 
the most witful person I know, and I’m very grateful for you introducing me to the 
wonderful world of hydrogenase mimics and electrochemistry! Let’s sing to Björk!), 
Annemarie (met jou heb ik de meest grappige communicatieproblemen gehad; 
bedankt voor je gezang!), Avi (Tom Petty? Finger!), Esther S. (veel gelachen, zowel 
op en buiten het lab!), Wojciech (endless conversations on linguistics together with 
Avi, weird theories we wanted to verify experimentally; we should have dinner 
more often!), Fenna (de enige dame die op hoge hakken en jurk het lab op mag), 
Ping (you were like an older brother to me; it was so nice to have you in the lab, 
and thanks for introducing me to Szechuan food like 毛木耳), Riccardo (the master 
of Italian cuisine and Sulfur chemistry; we had so much fun running large-scale 
smelly syntheses; I miss that a lot!), Simon (you lightened up the lab, dude, and I 
love your no-bullshit approach to chemistry and life in general).



— 201 —

Special thanks to Riccardo and Simon for being my paranymphs! It’s always nice 
to hang out with you guys and I appreciated it a lot to have you in the lab. Having 
said that, let’s go grab a beer, I’m thirsty.

Een bijzondere plaats in dit dankwoord is gereserveerd voor de studenten die ik 
heb mogen begeleiden tijdens hun bachelor en master projecten, en zonder wie dit 
proefschrift in deze vorm niet mogelijk was geweest. Maxine, je was een erg aan-
gename aanwinst voor het lab, en heb erg met je gelachen! Uiteindelijk wel jam-
mer dat we de kat niet in de kooi kregen, vind je niet? Marloes, ik heb werkelijk 
waar nog nooit iemand gezien die zo snel én perfectionistisch werkt als jij. Als ik 
je vroeg iets te doen kwam je een paar uur later terug met een compleet bezorgd 
gezicht dat er iets niet goed was gegaan met de CVs. Als ik dan met je meeliep naar 
het lab bleek dat je ongeveer 100,000 experimenten had gedaan en dat er inderdaad 
ergens iets niet helemaal goed was gegaan. Maar jeetje, de hoeveelheid goede data 
die jij hebt weten te verkrijgen was echt top! Zonder jou hadden we wellicht nooit 
gezien waarom die gekke fosfolen in hoofdstuk 5 zo speciaal zijn. Hopelijk komt er 
zeer binnenkort een mooie publicatie van die ook jouw naam draagt. Andrej, ook 
jij hebt erg mooi werk verricht en je uitgeleefd in de MOF synthese. Volgens mij 
pastte dat project erg goed bij je, want ik heb je praktisch niet hoeven begeleiden. 
Jammer dat er uiteindelijk niet veel spectaculaire resultaten uit zijn gekomen, al 
hebben we er wel veel inzicht door verkregen. Tessel, heel erg mooi wat jij hebt 
weten te bereiken en hoe je bent gegroeid tijdens je master project. Het moest van 
heel ver komen, maar uiteindelijk heb je zelf je project op poten weten te zetten, 
erg goede resultaten geboekt en een mooie these geschreven. Het was een heftige 
bevalling, en je mag er heel trots op zijn. Succes met je PhD – dat wordt vast iets 
heel moois.

Thanks to the rest of HomKat for creating a very special group with a unique at-
mosphere: Andrea (never thought you actually liked techno!), Andrei, Anne, Bid, 
Christophe, Colet, Danny, Fred, Juju (go and live your dream, you know where 
to find it), Lukas, Linda (bedankt voor een fijne tijd), Marc (smoking buddy, well 
appreciated), Martin (BSC buddy; fijn dat we samen konden bitchen), Matthias 
(when is your Schnitzelrestaurant opening?), Monalisa (always enjoyed having 
deep talks with you), Paul, Paweł (the trip to Poland was super nice! Pierogi all 
the way!), Pierre, Rafa (still sorry for not visiting you in Japan...), Saeed (maybe 
in a few years I’ll gladly accept the invitation to visit Iran!), SanderO (zo’n slimme 
vent, altijd fijn om met jou over ‘de wereld’ te praten), Sandra dB, Sergio (smoking 
buddy, well appreciated), Stefan (Amazing Oriental?), Vincent (AKA the pub quiz 
king), Vivek, Yann (dreams materializing thoughtfully), Yasmin, Xiaowu, Zhou.



— 202 —

Thanks also to my collaborators from TU Delft: Maxim (it was good that we star-
ted to collaborate! We met a few times outside at conferences, smoking, and de-
cided that, whatever chemistry we did, it might be fun to do something together. 
That turned out quite succesful! And in the meantime we had a lot of cigarettes, 
coffees and very interesting conversations. You’re a crazy guy, and I like you a lot. 
Let’s try to stay in touch), Sonja (it was a lot of fun in Sweden with you guys, ‘the 
fighting married couple’) and Jorge.

I would also like to thank my current professor Sander and colleagues for putting 
up with me while going through the last and most difficult part of thesis writing.

To all party people who made my life in Amsterdam as enjoyable as it still is: Bart 
& Janneke, French Pauline, Tiago, Dutch Paulien, Juanma & Laura, Claudia 
& Miguel, Istvan, Lin & Sander. You’re a fantastic bunch of people and I love 
dancing with you guys!

Manne oet Remunj, Gijs, Joris, Bob, Erik, Felix, Tonie, fijn det geer zo’n gooj 
vrunj van mich zeet en det d’r ummer ‘sjlok’ oppe taofel sjtong es ich nao ‘t zuuje 
kwoom. De manneweekende woore duks ‘n gooj óngerbraeking van ‘t hektiese lae-
ve in Amsterdam. Merlijn, fijn dat we elkaar zoveel zagen en zo goed konden pra-
ten; dat had ik vaak meer nodig dan ik toegaf. Michael, ik kon erg genieten van 
onze PhD-bitching-sessions. Ik denk dat we (mede) daardoor nog meer naar elkaar 
toe zijn gegroeid. Tomasz, Miquel en Leonieke, jullie heb ik niet veel gezien de 
afgelopen 4 jaar, maar wetend dat jullie voor altijd goede vrienden zijn doet me 
goed.

Pap, jij verdient uiteraard een speciaal plekje aan het eind van dit dankwoord. Ik 
weet niet in hoeverre je je dit realiseert, maar de drijfveer om iets te maken van 
mijn leven – en daarmee van mijn carrière – ligt grotendeels bij jou. Jouw kritische 
en analytische geest en jouw gevoel voor schoonheid heb ik mij altijd eigen willen 
maken, en ik hoop dat dit proefschrift daar een bekrachtiging van is.

Söta Sandra, meeting you is the best thing that happened during my PhD. Tack så 
mycket for putting up with me while finishing the manuscript – it was a messy pe-
riod, and you gave nothing but full support. Let’s have a fantastic future together. 
Jag älskar dig.

Amsterdam, 9 augustus 2016


