Het Studium Generale organiseert:

wetenschap

ontwerp: Frits Deys

Wat wetenschap ons over
de liefde kan vertellen

Studium Generale

maandag 15 februari 2010
De biochemie van de liefde
Focko Rommerts,
Erasmus Medisch Centrum
Het verloop van een liefdesproces
is onderworpen aan fundamentele
biochemische basisprincipes. Deze
worden in de openingslezing van
deze reeks toegelicht door Focko
Rommerts, voormalig universitair
hoofddocent Endocrinologie en
Voortplanting en sinds 1988 continu
bezig met zijn wetenschappelijke
hobby ‘liefde is mooie biochemie/
endocrinologie’. Ook het belang van
de geur zal daarbij niet worden
geschuwd.

maandag 22 februari 2010
Liefde en wiskunde
Ionica Smeets, Universiteit Leiden
Met wat voor cadeau maak je indruk
bij een vrouw? Hoe weet je of jouw
partner de juiste is? Wat is de beste
strategie bij het benaderen van
een groep vrouwen in de kroeg? En
kun je met een formule voorspellen
of je relatie standhoudt? Liefde en
wiskunde lijken bitter weinig met
elkaar te maken te hebben, maar
Ionica Smeets, postdoc bij Publiek
Begrip van Wetenschap, geeft met
wiskunde antwoorden op deze
prangende liefdesvragen. Samen met
Jeanine Daems vormt Ionica Smeets
het duo achter de meermaals bekroonde weblog wiskundemeisjes.nl,
waar u terecht kunt voor meer
wiskundige wetenswaardigheden.

maandag 8 maart 2010
Liefdeswetenschap?
Wat heb ik daar nu aan?
Jan Bransen,
Radboud Universiteit Nijmegen
De glazen bol van de waarzegster
heeft een belangrijk punt voor op
zelfs de meest omvattende wetenschappelijke kennis van de liefde die
we ons voor kunnen stellen: wat
de waarzegster ‘ziet’ gaat expliciet
en uitsluitend over jou. En dat is
belangrijk als het om de liefde gaat.
Kennis van de liefde is een vorm
van zelfkennis en dat impliceert
persoonlijk engagement meer dan
afstandelijke observatie. In deze
lezing verkent Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de Gedragswetenschappen en auteur van het
zojuist verschenen boek Word zelf
filosoof (Diemen: Veen Magazines,
2010), de zinloosheid van een wetenschap van de liefde. Die laatste kun
je vergelijken met een ‘wetenschap
van postzegels’ – interessant als je
‘weetjes’ spaart maar zinloos als je
postzegels verzamelt. De boodschap
is niet alleen negatief: er is een
wereld te winnen voor wetenschappers die een vertaalslag maken van
gedragswetenschappelijke kennis
naar het persoonlijk engagement van
het alledaagse leven.

maandag 22 maart 2010
Alles over verliefdheid
Ad Vingerhoets,
Universiteit van Tilburg
De wetenschap is nog niet zo heel
lang in verliefdheid geïnteresseerd.
Wat is verliefdheid eigenlijk? Is het
een ziekte of een psychische aandoening? Een nuttige emotie? Een
nutteloos restverschijnsel uit de
oertijd of een belangrijk eigentijds
fenomeen? Een chemisch proces dat
vooral in onze hersenen is te traceren? Deze lezing beweegt zich heen
en weer tussen een klinische ontmaskering van verliefdheid en pure
verwondering over al het moois dat
liefde heet. Op basis van inzichten
uit verschillende wetenschappen
komt Ad Vingerhoets, hoogleraar
Klinische Psychologie en auteur van
De ondraaglijke lichtheid van de
liefde (Antwerpen: Standaard
Uitgeverij, 2005), met een aantal do’s
and don’ts voor verliefden. Gouden
tip: ga samen hardlopen of naar
een griezelfilm!
Let op: de slotlezing van deze
reeks vindt plaats bij studentenvereniging Catena! De avond wordt
opgeluisterd door een optreden van
de Tuna Feminina Universitaria de
Leiden, die Spaanse liefdesliederen
ten gehore zal brengen.

Toegang gratis. Geen aanmelding nodig.
Iedereen is welkom.

Tijd:
20.30 – 22.00 uur
Plaatsen:
15 februari, 22 februari en 8 maart:
zaal 003, Lipsiusgebouw (1175),
Cleveringaplaats 1, Leiden
22 maart:
VSL Catena, Kolfmakerssteeg 8, Leiden
Informatie /organisatie
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