
Woensdag 3 februari
‘Stepping Stones’ van de Nederlandse maritieme 
geschiedenis
Drs. Martijn Manders

Met 60.000 locaties op de zeebodem en nog eens 
honderden scheepswrakken daarbuiten kan met recht 
gezegd worden dat de geschiedenis van Nederland op 
de bodem van de wereldzeeën ligt. Drs. Martijn 
Manders, o.a. docent Maritieme Archeologie aan de 
Universiteit Leiden, zal naar aanleiding van een aantal 
sprekende vondsten over ons roemruchte verleden 
vertellen.

> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

Woensdag 10 februari
Daar is de waterval!
Drs. Antoon Erftemeijer

Watervallen, de zee, rivieren: het zijn altijd waardevolle 
inspiratiebronnen geweest voor kunstenaars. Vooral in 
de Romantiek, maar ook in meer recente tijden maakten 
schilders reizen op oceanen, bezochten ze de Niagara-
watervallen en voeren ze de Rijn af, op zoek naar 
bijzondere beelden en ervaringen. Drs. Antoon 
Erftemeijer, conservator moderne kunst bij het Frans 
Halsmuseum in Haarlem, zal ons een tour d'horizon
langs sprekende voorbeelden geven.

> LET OP! Vanaf 20:30 uur in Café de Vergulde Kruik.

Prometheus knipperde met zijn ogen en keek om 
zich heen. Net was hij nog bij Nehalennia, maar nu 
bevond hij zich op een eiland. Voor hem stond een 
nimf. “Dag Prometheus, ik ben Calypso en dit is 
mijn eiland. Een maand lang zal ik je onder mijn 
hoede nemen. We gaan veel leuke avonturen 
beleven! Bereid je maar voor!”
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Woensdag 10 februari
Zee-Eten-bij-een-Prometheaan - ZeEbeP

Zelfs wanneer het bestuur een maandje vrij is, is er de 
kans om gezellig samen te eten. Geef je daarom op als 
eter, hulpkok of kok voor Zee-Eten-bij-een-Prometheaan! 
Na het eten kun je gezellig samen met je mede-
Prometheanen naar de lezing gaan.

> Eten in het thema is natuurlijk niet verplicht. 
> Geef je uiterlijk zondag 7 februari op door een 
mailtje te sturen naar zeebep@asvprometheus.nl.
> Precieze tijd en kosten in overleg met de kok.

Dinsdag 9 februari
Schatzoeken te Leiden

Heb jij altijd al als Indiana Jones Leiden willen 
doorzoeken, heb je een speurneus als Sherlock of kun je 
net als Alan Turing (The Imitation Game) de moeilijkste 
codes kraken? Kom dan de schat zoeken die al eeuwen 
in Leiden verborgen ligt. 

> LET OP! Om 20:00 uur (klokke!) verzamelen bij Café 
de Keyzer.
> Geef je uiterlijk 8 februari op door te mailen naar 
schatzoeken@asvprometheus.nl. 

Woensdag 10 februari
Presentatie galacommissie

Op 19 maart is het zo ver: het jaarlijkse Prometheusgala! 
Vanavond om 22:00 uur zal de galacommissie het thema 
van het gala van dit jaar onthullen en alle andere 
belangrijke informatie met ons delen. Mis dit niet!

Zaterdag 13 februari
Strandwandeling te Scheveningen

Houd jij van de wind door je haren, ga dan met ons op 
strandtocht! We zullen een duinwandeling maken en 
daarna lekker uitwaaien op het strand van Scheveningen. 
Bovendien zal Debbie ons over de sprookjessculpturen 
aan de boulevard vertellen. 

> We verzamelen om 12:30 uur op Leiden Centraal.



Zaterdag 27 februari
Uitje naar Amsterdam: Allard Pierson 
museum & het Scheepvaartmuseum
(incl. VOC-schip)

Naast Globes van Blaeu, scheepsmodellen en zeegezichten 
is er nu de kans om je kapitein van een VOC-schip te 
noemen. Waan je in de Gouden Eeuw die nog steeds 
voortduurt in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. 
Daarnaast zullen we naar de tentoonstelling ‘Sicilië en de 
zee’ gaan in het Allard Pierson. Hier bevinden zich 
belangrijke vondsten uit scheepswrakken die rondom 
Sicilië gevonden zijn.

> Kosten: 5,00 euro voor het Allard Pierson en/of 5,00 euro 
voor het Scheepvaartmuseum (beide gratis voor
museumjaarkaarthouders).
> We verzamelen om 11:00 uur op Leiden Centraal. 
> Geef je op door te mailen naar
museumuitjeamsterdam@asvprometheus.nl.
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Woensdag 17 februari
Uitgestorven zeewezens actueel in het nieuws
Dylan Bastiaans en Martijn Guliker

Op het eerste gezicht lijkt Nederland op geografisch 
gebied niet heel bijzonder. Er zijn geen bergen en de 
aardlagen liggen netjes op elkaar. Tóch vindt hier veel 
onderzoek plaats. Dylan Bastiaans is expert in het 
opsporen van ziekteverschijnselen op botten van de 
Mosasaurus, een uitgestorven waterdinosaurus. Ook 
zal Martijn Guliker ons iets vertellen over het pas 
opgerichte Dinolab van Naturalis hier in Leiden. 

> Vanaf 20:30 uur in Lipsius 0.28.
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Woensdag 24 februari
Nederland op het water
Dr. Anita van Dissel

De Nederlandse geschiedenis is doordrenkt met water. 
Zowel de Nederlandse waterrampen, overstromingen en 
dijkbreuken, als internationale handel, militaire successen 
overzee en koloniale verworvenheden zijn allemaal het 
gevolg van het alom aanwezige water. Dr. Anita van Dissel 
is docent maritieme geschiedenis aan de Universiteit Leiden 
en is gepromoveerd op de drooglegging van de Zuiderzee, 
maar zal vanavond vertellen over Nederland op het water 
en onze horizon verbreden.

> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer.

Dinsdag 23 februari
Klei je eigen zeemonster! 

Misschien denk je aan tentakels of klauwen, in de vorm van 
een enorme slang of een stekelig wezen uit de diepte. 
Zeemonsters zijn er in alle soorten en maten. Geïnspireerd 
door de afgelopen lezing (door Guliker en Bastiaans) kneed 
je zo je eigen zeemonster!

> Geef je uiterlijk 21 februari op door een mail te sturen
naar zeemonsterkleien@asvprometheus.nl.
> Vanaf 19:30 uur in Lipsius 2.27.

Zaterdag 20 februari
Gilde Alcoholica

Na een lange reis heeft een elke noeste zeehond 
behoefte aan gezelschap. Kom genieten van 
scheepsbitter, zee(w/b)ier, en schelvispekel. Kom aan 
boord bij kapitein Arthur die ons over de woeste zeeën 
naar Tortuga zal leiden. Twijfel vooral niet om zelf je 
lekkernijen mee te nemen om scheurbuik en andere 
nare zeeziektes te voorkomen. 

> Vanaf 21:00 uur bij Arthur thuis (Willem de 
Zwijgerlaan 233).

Vrijdag 19 februari
Klassieke Muziekgilde

Het Klassieke Muziekgilde organiseert weer een soirée 
musicale. Tijdens deze avond zullen we de meest  
prachtige klassieke muziek beluisteren en 
bediscussiëren, deze keer rondom de thema's 'zee' en 
'water'. Er is immers veel muziek in die thema's 
gecomponeerd: Debussy's La Mer, Elgars Sea Pictures, 
Händels Water Music, de bekende Donauwals van 
Strauss... Vertel over jouw favoriete stuk of kom 
gewoon gezellig luisteren! 

> Om 20:00 uur bij Vivian thuis (Van der Werfstraat 
9).
> Neem wat lekkers te eten of te drinken mee.
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