
 
 
 

HRSMC 
De Holland Research School of Molecular Chemistry (HRSMC) is een internationaal toonaangevende 
onderzoeksschool op het gebied van de moleculaire chemie. De universiteiten van Amsterdam en 
Leiden en de Vrije Universiteit werken in de HRSMC samen om talentvolle promovendi en 
masterstudenten op te leiden en hen daarbij een stimulerende onderzoeksomgeving te bieden. De 
HRSMC is opgericht in 1994 en is inmiddels voor de vierde keer geaccrediteerd door de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De HRSMC kent drie focusgebieden: 

• Synthese, karakterisatie, reactiviteit en eigenschappen van moleculen;  
• Fotochemie en (laser)spectroscopie; en 
• Theoretische chemie en numerieke modellering. 

Met een totaal van achttien participerende onderzoeksgroepen biedt de HRSMC een bijzonder 
uitdagende en opwindende research- en studieomgeving voor jonge, ambitieuze moleculaire 
wetenschappers. In de afgelopen twintig jaar behaalden ruim vierhonderd chemici uit binnen- en 
buitenland hun doctorstitel in HRSMC verband. Meer informatie op www.hrsmc.nl. 
 
Nobelprijswinnaars 
 
Prof. dr. William E. Moerner (1953) ontvangt in december de Nobelprijs voor de Chemie 2014 samen 
met Eric Betzig and Stefan Hell. Hij is een wereldautoriteit op het gebied van de 'single molecule 
spectroscopy'. Moerner ontwikkelde de eerste technieken om individuele moleculen te bestuderen 
met behulp van (laser)licht. Het leverde hem in 2008 al de Wolf Prize in Chemistry op, samen met zijn 
landgenoot Allen Bard. Moerner leidt een succesvolle onderzoeksgroep bij Stanford University 
(Stanford, VS). Hij is vooral geïnteresseerd in de functie van biomoleculen in biologische processen. 
Zo bestudeert hij onder andere de locatie van eiwitten in bacteriën, de structuur van 
zetmeelaggregaten in cellen en de dynamica van DNA en RNA in cellen en virussen. 
http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2008/January/23010803.asp 
http://www.stanford.edu/group/moerner/research.html 
www.kennislink.nl/ga/nobelscheikunde2014 
 
Prof. dr. Arieh Warshel (1940) won de Nobelprijs voor de Scheikunde in 2013, samen met Martin 
Karplus en Michael Levitt. Het drietal ‘bracht het experiment naar cyberspace’, aldus het 
Nobelprijscomité. Dankzij hun werk kunnen chemici vandaag de dag reacties tot in detail 
doorrekenen en met de computer modelleren. Dat is van belang voor nieuwe geneesmiddelen, 
betere zonnecellen en efficiënte chemische processen. Warshel is zelf vooral bekend van de 
computersimulatie van biologische systemen. Hij is momenteel hoogleraar in de Chemie en 
Biochemie aan de University of Southern California (Los Angeles, VS).  
http://chem.usc.edu/faculty/Warshel.html 
http://laetro.usc.edu/ 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2013/warshel-facts.html 
www.kennislink.nl/ga/nobelscheikunde2013   
 
Prof. dr. Roald Hoffmann (1937) won de Nobelprijs voor de Scheikunde in 1981 voor zijn bijdrage 
aan theorieën over het verloop van chemische reacties. Hij deelde de prijs met de inmiddels 
overleden Japanse chemicus Kenichi Fukui. Hoffmann noemt zijn werk 'toegepaste theoretische 
chemie' omdat hij er van overtuigd is dat juist de combinatie van experiment en modellering tot een 
beter begrip van chemische reacties leidt. De 77-jarige chemicus is als emeritus hoogleraar nog 
steeds actief als leider van een onderzoeksgroep bij Cornell University (Ithaka, VS). Hoffmann is 
tevens een bezield chemiedocent en wetenschapspopularisator. Daarnaast schrijft en publiceert hij 
gedichten en toneelstukken. 
http://www.roaldhoffmann.com/ 
http://www.mediatheque.lindau-nobel.org/#/Video?id=227 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1981/hoffmann-facts.html 
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