
 

 

Programma “De Nobelprijzen van de toekomst, en de pijlers waarop ze rusten” 

15 t/m 19 oktober 2018 

 

Maandag 

15-10-18  

De moleculen van het leven 

09:00 Aankomst, inchecken. koffie/thee 

10:00 Welkom en introductie door Charlotte Lemmens 

10:20 Prof. dr. Vincent Icke, Toen: Materiële basis van de biologie 

11:15 Koffie/thee 

11:45 Wetten van genetica, biochemie en de structuur van DNA 

12:30 Lunchbuffet 

14.00 Thans: Manipulatie in detail, meer inzicht in de rol van RNA 

14:40 Koffie/thee 

15:10 Toekomst: Epigenetica 

16.00 koffie/thee 

16:30 Vincent Icke in gesprek met de zaal 

17:15 Aan de bar en daar ook een formula-corner (voor de liefhebbers gaat 

Vincent er nog uitgebreider op in, op basis van vragen) 

18:00 Diner 

20:00 Film Are we Alone of keuze uit andere relevante films 

21:30 Aan de bar 

 

Dinsdag  

16-10-18 

Nanofysica, hoe klein mag het zijn? 

07:30 Ontbijt 

09:00 Vincent Icke, Toen: Wennen aan microstructuren 

09:45 Koffie/thee 

10:15 Thans: Minstens duizend keer kleiner 

11:00 koffie/thee 

11:30 Gesprek met de zaal 

12:15 Lunchbuffet 

14:00 Toekomst: Quantummechanica 2.0 

14:45 Koffie/thee 

15:15 Quantumcomputers 

16:00 koffie/thee 



 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 Vincent Icke in gesprek met de zaal 

17:15 Aan de bar en daar ook een formula-corner (voor de liefhebbers gaat 

Vincent er nog uitgebreider op in, op basis van vragen) 

18:00 Diner 

20:00 Avondprogramma nog in te vullen, in ieder geval keuze uit films. 

21:30 Aan de bar 

 

Woensdag 

17-10-18 

Geneeskunde, een eeuw onder de loep 

07:30 Ontbijt  

09:00 Drs. Erik Fokke. Toen: Diagnostiek rond 1950 naar nu, de PET-scan 

en de komende revolutie door de  cryo-elektronenmicroscopie. 

09:45 Koffie/thee 

10:15 Kanker en celbiologie. Genetische code en eiwitsynthese, oncogenen 

en via het humane genoom project naar nieuwe kankertherapieën. 

11:00 koffie/thee 

11:30 Erik Fokke in gesprek met de zaal, vragen 

12:15 Lunchbuffet 

14:00 Infectieziekten. Van uitvinding poliovaccin 1955, via toenemende 

antibioticaresistentie naar nieuwe beloften bij infectiebestrijding. 

14:45 Koffie/thee 

15:15 Veroudering en reparatie. Van DNA-schade en immuun bewaking 

via DNA-reparatiesystemen, naar geavanceerde stamceltherapie. 

16:00 koffie/thee 

16:30 Toen: DNA vermenigvuldigen met PCR, nu de Crispr-Cas techniek. 

Toekomst: Genetisch gemodificeerde kinderen. Aansluitend Erik 

Fokke in gesprek met de zaal. 

17:15 Aan de bar en daar ook een formula-corner (voor de liefhebbers gaat 

Erik Fokke er nog uitgebreider op in, op basis van vragen) 

18:00 Diner 

20:00 Prof. dr. Gert van Dijk (hoogleraar neurofysiologie) presenteert met 

humor en wetenschap zijn leefbare planeet Furaha, met vele eigen 

tekeningen en schilderijen van anatomisch correcte wezens in een 

andere zwaartekracht/dampkring  

21:30 Aan de bar 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

18-10-18 

De Aarde in beeld 

07:30 Ontbijt 

09:00 Vincent Icke, Toen: De dynamiek van Planeet Aarde 

09:45 Koffie/thee 

10:15 Thans: de dynamica zowat begrepen, oog gericht op oceanen en 

atmosfeer 

11:00 koffie/thee 

11:30 Vincent Icke in gesprek met de zaal 

12:15 Lunchbuffet 

14:00 Toekomst: Blijft de Aarde bewoonbaar? 

14:45 Koffie/thee 

15:15 Exoplaneten, de vlucht vooruit 

16:00 koffie/thee 

16:30 Vincent Icke in gesprek met de zaal 

17:15 Aan de bar en daar ook een formula-corner (voor de liefhebbers gaat 

Vincent er nog uitgebreider op in, op basis van vragen) 

18:00 Diner 

20:00 Avondprogramma nog in te vullen. In ieder geval keuze uit films. 

21:30 Aan de bar 

 

Vrijdag  

10-08-18 

Uitkijken in het Heelal 

07:30 Ontbijt 

09:00 Vincent Icke, Toen: de voorspelling over de Oerknal (1948) 

09:45 Koffie/thee 

10:15 Thans: het tijdperk van de precisie-kosmologie 

11:00 koffie/thee 

11:30 Toekomst: Donker spul, ontdekking en wat is de oplossing van dat 

grote raadsel. Daarna Vincent Icke in gesprek met de zaal 

12.20 Afsluiting van de week 

12:30 Lunchbuffet en naar huis 

  

 

 


