
       
  

Met de steun van de stad Damme 

“DE WISKUNDE VAN HET SEKSUELE”  
Causerie door prof. Jean Paul Van Bendegem 

Donderdag 6 april 2017 - 20u00  
Cultuurfabriek, Stationsstraat 22 Sijsele  

(deuren open om 19u15) 
€10 (€7 leden Vl. Kr. & vtbKultuur)  

€5 studenten (op vertoon kaart) & - 26 j.  
 
Aan alle leden en sympathisanten van de  Vlaamse Kring en vtbKultuur,  
 
Wie hebben we nu kunnen strikken ? Een ondeugende vlegel, ietwat positief prettig gestoord, met 
luchtige lichtheid in de haren en het hoofd. Een hoogleraar uit de Slimste Mens (2007), een sidekick in 
Canvas in De ideale wereld (2017), een vrolijke atheïst , een hoogvlieger in logica en filosofie. Niemand 
minder dan professor en wetenschapsfilosoof  aan de Vrije Universiteit Brussel m.n. Jean Paul Van 
Bendegem (63 j.). 
De Vlaamse Kring (Rodenbachfonds) en vtbKultuur, beiden actief in Damme sloegen de handen in 
mekaar voor een hoogst merkwaardige samenwerking met de professor in het midden van het bed.  
Zijn zeker te smaken causerie behandelt “De wiskunde van het seksuele”. Tijd dus om bij de les te 
blijven en uw warm  zitje te reserveren in de podiumzaal van de Cultuurfabriek. Na de causerie kan men 
relaxed nagenieten in de foyer met een streek- of Dams gerstenat of beter nog: een fijne lentewijn!  
 
Korte inhoud van de causerie met vraagstelling: 
 
Als er twee zaken zijn die we niet meteen met elkaar willen combineren dan zijn dat zeker seks en 
wiskunde. Wat zouden die twee met elkaar gemeen kunnen hebben ? Nochtans, als je wiskunde bepaalt 
als het zoeken naar patronen en als je aanneemt dat alle menselijke activiteiten patronen vertonen, dan 
moet ook seks door de wiskundige bril kunnen bekeken worden. In de causerie worden een aantal 
voorbeelden uitgewerkt waaronder een strategie om de kans een ideale partner te vinden zo groot 
mogelijk te maken. Niettegenstaande het wiskundig karakter van het onderwerp is GEEN wiskundige 
voorkennis vereist. Ernstige humor of humoristische ernst ? Dat belooft dus ! 
 
Aanmelden en vooraf gireren, zo ben je zeker dit niet te missen; waarom breng je ook je buren, 
vrienden, vriendinnen, familie niet mee ? 
 
Vl.Kring:  reckelbus.luc@skynet.be - tel. 050 354 463 - bankrelatie Vl.Kr. BE76 4768 1192 9195 

vtbKultuur:  willysoenens@telenet.be - tel. 050 350 574 -bankrelatie vtbK. BE51 0000 2582 7662  
 
Toegangskaarten zijn reeds vooraf te verkrijgen bij de bestuursleden. 
 
Hartelijk welkom namens de 2 verenigingen, 
 
Luc Reckelbus        Johan Dessein  
Voorzitter Vlaamse Kring DAMME      Voorzitter vtbKultuur DAMME
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