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Vrijdag 6 november 
Moeilijke Boekengilde:  
Open gildeactiviteit: bespreking Life of Pi 
 
Life of Pi gaat over het wonderlijke verhaal van Piscine 
Molitor Patel uit Pondicherry, die opgroeit in de 
dierentuin van zijn vader. Volgens de auteur Yann Martel 
bewijst het verhaal van Pi dat God bestaat. Daarnaast 
heeft het boek talloze prijzen gewonnen, waaronder de 
prestigieuze Man Booker prijs. Dat schept nogal wat 
verwachtingen; zal ‘Life of Pi’ daar ook aan voldoen? 
Lees het boek en kom naar de bespreking om erachter te 
komen!  
Er zal ook taart aanwezig zijn. 

 
> Vanaf 20.30 uur bij Marion thuis (Ravenhorst 
13) 

Dinsdag 10 november 
Spelletjesavond met het Duivelsei 
 
Intriges, mysteries, moorden, geheimen, conspiracy en 
spellen. Prometheus gaat op bezoek bij Het Duivelsei om 
misdadige spellen te spelen! Machiavelli, Avalon, 
Weerwolven, Black Stories en Cluedo zullen onder 
andere op het programma staan. Natuurlijk zijn er ook 
vele andere spelletjes en veel goed gezelschap waar je je 
mee kunt vermaken! Vermeld bij het halen van een 
drankje dat je van het Duivelsei bent! 

 
> Vanaf 20.00 uur  
> Let op! In de Pelibar 

Woensdag 11 november 
Eten bij een Prometheaan 
 
Ook in november gaat er natuurlijk weer gegeten worden 
bij Prometheanen!  

 
> Geef je op als kok, hulpkok of eter tot en met 9 
november via novemberhapjes@asvprometheus.nl  
> Precieze tijden en kosten in overleg met de kok 

Woensdag 11 november 
007 in de filmcultuur 
Dr. P.W.J. Verstraten 
 
Hoewel de populariteit van James Bond sinds zijn eerste 
optreden in 1962 op het witte doek de nodige dipjes heeft 
gekend, lijkt de franchise nu succesvoller dan ooit: de 
nieuwe film Spectre wordt verwachtingsvol tegemoet 
gezien. Vanwaar de (hedendaagse) populariteit van deze 
geheim agent? En uit welke filmtraditie is James Bond 
ontstaan, oftewel, welke filmspionnen gingen aan hem 
vooraf? En wat te denken van zijn epigonen, zoals degene 
die zijn initialen met hem deelt, Jason Bourne? 
Filmwetenschapper Peter Verstraten laat een lichtje 
schijnen op 007 en aanverwante filmhelden. 

 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 

Woensdag 4 november 
Kleine Helden in het Socialisme; J.J. Bos 
Dr. D. Bos 
 
Het einde van de negentiende eeuw, het begin van het 
socialisme in Nederland: een tumulteuze tijd met talloze 
kleine helden. Eén daarvan was J.J. Bos, de 
hoofdrolspeler in het nieuwe onderzoek van Dennis Bos, 
docent Vaderlandse Geschiedenis. Bij de lezing van 
vandaag zal hij ons alles komen vertellen over deze 
socialistische uitgever en drukker.  

 
> Vanaf 20.30 uur 
> Let op! In Café De Eeuwige Student 
(Wassenaarseweg 1) 

De stoomboot van Sinterklaas zal nu snel 
komen met zijn Pieten, cadeautjes, het 
paard en natuurlijk de Sint. Nehalennia 
staat ze glimlachend op te wachten, wetend 
dat met hun aankomst het feest écht gaat 
beginnen. Lachende kinderen, vallende 
bladeren, pepernoten, gedichtjes. Ze kijkt er 
nu al naar uit.  

Zondag 8 november 
Herfstwandeling 
 
Deze zaterdag zullen we  in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland genieten van de prachtige herfstkleuren 
die Nederland te bieden heeft! Trek stevige schoenen aan! 

 
> Verzamelen om 12.15 uur bij de AKO op Leiden 
Centraal 
> Opgeven hoeft niet 
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Woensdag 18 november 
Keizerlijke Rechtspraak 
Mw. Mr. E.S. Daalder 

 
Promovenda Elsemieke Daalder doet onderzoek bij de 
afdeling Rechtsgeschiedenis. Zij onderzoekt een werk 
van de Romeinse jurist Julius Paulus (2e – 3e eeuw n. 
Chr.), genaamd Decretorum Libri Tres (‘drie boeken van 
keizerlijke decreten’). Dit werk bevat een verzameling 
uitspraken van keizer Septimius Severus en enkele van 
zijn opvolgers als hoogste gerechtelijke instantie binnen 
het Romeinse Rijk. Vanavond zullen wij een inkijkje 
krijgen in het besluitvormingsproces aan de top van de 
keizerlijke bureaucratie en de personen en belangen die 
hierbij een rol speelden. 

 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 

Maandag 16 november 
Bioscoopgilde: Spectre 
 
Na de lezing van Peter Verstraten over o.a. James Bond, 
kan het Bioscoopgilde natuurlijk niet achterblijven! 
Waarschijnlijk draait de film Spectre om 21.30 in het Lido; 
meer informatie volgt. Opgeven is niet nodig, wel is het 
handig van tevoren zelf een kaartje te bestellen! 
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Steven Assenberg 
Praeses 
Buitenruststraat 4 
2313ZK Leiden 
06-21488150 
praeses@asvprometheus.nl 

Sanne Wortman 
Ab-actis 
Flanorpad 7C 
2333AS Leiden 
06-23583208 
abactis@asvprometheus.nl 

Woensdag 25 november 
Beeldvernietiging in missie en zending. 
Prof. dr. R.H.A. Corbey 
   
Tienduizenden Europese missionarissen en zendelingen 
hebben in de koloniale tijd hun wereldbeeld verkondigd 
in andere werelddelen. Aldaar stuitten ze op praktijken 
als koppensnellen en rituele sexualiteit. Vaak traden ze 
hard op: beelden werden verbrand, dansen en gezangen 
verboden. Tegelijk, paradoxaal genoeg, bestudeerden 
veel paters en zendelingen de lokale tradities. Zulke 
contactsituaties in Oceanië, Nederlands Oost-Indië en 
Afrika zijn echter zeer complex; we denken er samen over 
na, vanuit fraai beeld- en filmmateriaal! 

 
> Vanaf 20.30 uur 
> Let op! In Café De Eeuwige Student 

Donderdag 26 november 
MiniMUN 
 
Prometheus en Model United Nations organiseren samen 
een MiniMUN! Geef je op om als een deel van een 
nagebootste versie van de Verenigde Naties mee te doen 
aan deze activiteit via minimun@asvprometheus.nl! 

 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Gerard Spaans 
Quaestor 
Flanorpad 7C 
2333AS Leiden 
06-48645216 
quaestor@asvprometheus.nl 

Bastiaan van Ganzen 
Assessor Intern 
Hildebrandpad 502 
2333DC Leiden 
06-37194268 
intern@asvprometheus.nl 

Vera Verkooijen 
Assessor Extern 
Thorbeckehof 47a 
2343DN Oegstgeest 
06-33865471 
extern@asvprometheus.nl 

Dinsdag 17 november 
Estheticaborrel: Een voorwerp dat typisch jij is 
 
Een kamer vol met spullen, maar wat laat nou echt zien 
wie jij bent? Is het je favoriete kroontjespen waarmee je 
zoveel schrijft? Of toch die oude knuffel, die zoveel 
nachten aan jouw zijde geslapen heeft?   
Op deze estheticaborrel is het de bedoeling dat iedereen 
een voorwerp meeneemt dat ‘typisch jij’ is. In groepjes 
zullen we dan proberen te raden welk voorwerp van wie 
is en waarom. Wil jij Prometheanen ook wel eens 
objectiferen? Kom dan naar de Estheticaborrel! 

 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Decemberactiviteiten waar je je nu al voor kunt opgeven! 
Dinsdag 1 December 

Sinterklaasviering 

 
De Sint staat weer klaar, 
Om Prometheus te bezoeken dit jaar. 
Met cadeautjes en gedichten, 
Zullen wij zijn een leuke avond stichten. 
1 December is al snel, 
Dus geef je voor 15 november op via 
stoomboot@asvprometheus.nl!  

 
Woensdag 16 December 

Prometheaans Open Podium 

 
Op Woensdag 16 December zal het Prometheaans Open Podium 
plaatsvinden! Meedoen met een act kan alleen of in een groepje. 
Geef je hiervoor op via PoP@asvprometheus.nl.  

Zaterdag 14 november 
Noorse Kerstmarkt Rotterdam en  
Boymans van Beuningen 
 
Op de Noorse Kerstmarkt in de Sjømannskirken in 
Rotterdam is de kerstfeer al volop aanwezig! Hier kun je 
sinterklaas- of kerstinkopen doen, smørbrød eten in het 
Noorse Café of genieten van een kopje koffie. 
Houd je niet zo van kerstmarkten? Geniet dan van de 
kunst in het Museum Boijmans van Beuningen! Daar is 
nu de tentoonstelling ‘Van Bosch tot Brueghel’ te vinden! 

 
> Verzamelen 10.00 uur bij de AKO op het 
Centraal Station Leiden voor de kerstmarkt 
> Vanaf 14.00 uur bij het museum (gratis voor 
Museumkaarthouders, anders €7,50) 

Zaterdag 28 november 
Gilde Alchoholica: Alchoholicaborrel  
 
Deze maand is het vijf jaar geleden dat Alcoholica 
werd opgericht. Dit gebeurde onder het genot van 
Mandarijntjes (shotjes beerenburg en sinas). Dat 
bewuste moment zullen we recreëren door 
mandarijntjes te drinken. Uiteraard is er nog meer 
te drinken, zeker omdat iedereen wat meeneemt! 
 
> Vanaf 21.00 uur bij Vera thuis (Thorbeckehof 
47a, Oegstgeest!) 
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