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etenschappers die met hun ontdekking de wereld of de kijk op de wereld hebben veranderd: door wie van deze historische helden van de wetenschap zijn onze huidige
onderzoekers geïnspireerd? Acht topwetenschappers van nu vertellen wie hun helden
uit het verleden zijn, en wat hun invloed is geweest op de wetenschap.

W

(1) 1 februari

»

De lezingen vinden plaats op zondagochtend in Paradiso, Weteringschans 6, Amsterdam, van 11.00
tot 13.00 uur. Kaarten kosten € 12,–. Vrienden van v&s en vpro-leden betalen € 10,–. Studenten € 5,–.
Informatie en kaartverkoop Verstegen & Stigter, 0344 769 139 of via www.verstegenstigter.nl
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Prof. dr. E.P. (Erik) Verlinde Hoogleraar Theoretische Fysica, Universiteit van
Amsterdam Newton en de zwaartekracht Historische held: Isaac Newton
(2) 22 februari Prof. dr. V.A.F. (Victor) Lamme Hoogleraar Cognitieve Neurowetenschappen,
Universiteit van Amsterdam Jouw ‘ik’ zit in je brein, niet in je geest – over bewustzijn, vrije wil en neuromarketing Historische held: Burrhus Frederic Skinner
(3) 15 maart
Prof. dr. J.C. (Hans) Clevers Hoogleraar Moleculaire Genetica, umc Utrecht
(On)natuurlijke selectie Historische helden: Charles Darwin en Philippe Leblond
(4) 29 maart
Prof. dr. N.J. (Niek) Lopes Cardozo Hoogleraar Science and Technology of Nuclear
Fusion, tu Eindhoven Helden en anti-helden – over het bittere dispuut tussen
Darwin en Kelvin over de leeftijd van de aarde
(5) 19 april
Prof. dr. M.G. (Marianne) Rots Hoogleraar Moleculaire Epigenetica, umc
Groningen Erfelijkheid: van Rosie’s zwart-witte DNA naar Dolly’s gekleurde
kernmateriaal Historische held: Rosalind Franklin
(6) 3 mei
Prof. dr. J.W.F. (Jelle) Reumer Hoogleraar Vertebratenpaleontologie, Universiteit
Utrecht Georges Cuvier, van Montbéliard tot Montmartre Historische held: Georges
Cuvier
(7) 17 mei
Prof. dr. F.H. (Frans) van Lunteren Hoogleraar Geschiedenis van de
Natuurwetenschappen, Universiteit Leiden en hoogleraar Geschiedenis van
de Natuurwetenschappen, vu Amsterdam Galileo Galilei: heldendom en
hoogmoed Historische held: Galileo Galilei
(8) 7 juni
Prof. dr. S.B. (Salomon) Kroonenberg Emeritus Hoogleraar Geologie, tu Delft
Charles Lyell, Darwins Aardefluisteraar Historische held: Charles Lyell

