The Joy of Discovery
Prof. Ben Feringa
6e Jacobus C. Kapteyn Lezing

Woensdag 14 maart 2018 - 20:00 tot 21:30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5
Gratis kaarten al bijna uitverkocht! Via de site van Studium Generale nog verkrijgbaar:
http://sggroningen.nl/nl/evenement/joy-discovery?s2=cart De kaart daarna zelf printen, of op
telefoon / tablet meenemen. Kantoor Studium open: ma 5/3 – do 8/3, Oude Boteringestr. 13

Nobelprijswinnaar Ben Feringa neemt u mee op ontdekkingsreis door de moleculaire wereld
en deelt zijn markante ervaringen na ‘The Magic Call from Stockholm’. Gebaseerd op recente
ontwikkelingen in de nanotechnologie schetst hij bovendien perspectieven voor de toekomst.
"In verwondering voorbij de horizon gaan, die onzekere zoektocht naar het onbekende, het
biedt de meest fantastische vergezichten. Maar welke wetenschappelijke vraag gaan we
stellen? Wat is het pad naar een hopelijk volgende ontdekking? Welke uitdagingen bieden we
onze jonge talenten? Fascinerende momenten op mijn reis in die onbekende wereld van het
hele kleine, de moleculaire nanotechnologie, maar ook enkele recente vondsten komen aan de
orde. De magie van de Nobelprijs bracht daarnaast een rijkdom aan onvoorstelbare
ervaringen. Bijzondere momenten uit de afgelopen periode laat ik de revue passeren. Naast de
kracht en schoonheid van de wetenschap deel ik de ervaringen die een extra dimensie geven
aan ‘de vreugde van het ontdekken’." - Ben Feringa
Ben Feringa is sinds 1988 hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
In 2016 ontving hij de Nobelprijs voor Scheikunde, die hij deelt met de Fransman Jean-Pierre
Sauvage en de Brit Sir James Fraser Stoddart, voor de ontwikkeling van moleculaire
machines. Zijn ontdekking in 1999 van de ‘moleculaire motor’, een door licht voortgedreven
roterend molecuul, was een doorbraak van wereldformaat. De potentiële toepassingen van dit
concept zijn even talrijk als spectaculair. Bijzonder tot de verbeelding sprekend is het idee dat
moleculaire motoren zich via de bloedbaan voortbewegen om geneesmiddelen met grote
precisie naar tot op heden ontoegankelijke plaatsen in het menselijk lichaam te transporteren.
Hij werkt momenteel aan de ontwikkeling van door licht aangedreven moleculaire motoren,
die te gebruiken zijn om slimme materialen te maken die reageren op licht. Feringa is
onderscheiden met tal van prijzen, waaronder de Spinozapremie in 2004.
J.C. Kapteynlezing
Het Koninklijk Natuurkundig Genootschap (KNG, opgericht in 1801) organiseert jaarlijks,
i.s.m. Studium Generale Groningen, de J.C. Kapteynlezing voor een breed publiek. De lezing
is vernoemd naar de vermaarde astronoom Jacobus C. Kapteyn (1851-1922), de eerste
hoogleraar sterrenkunde aan de RUG en vele jaren lid van het bestuur en voorzitter van de
wetenschappelijke afdeling van het KNG.
Interessante links:
Feringa op weg naar de Nobelprijs
Feringa bij College Tour
Een ontmoeting met Ben Feringa bij Studium Generale

