
  

Dinsdag 3 mei 
Ontdek de schat 
 
Dino’s opgraven en leven als Lara Croft of Indiana 
Jones: het is fijn een archeoloog te zijn! Kom graven 
en puzzelen en ontwaar een eeuwenoude schat… 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 
> Meld je uiterlijk 1 mei aan via 
graafslaaf@asvprometheus.nl 

Nehalennia is nog maar net bekomen van haar 
Boheemse avonturen of er klopt al een vreemde 
kostganger met een tropenhelm bij haar aan. Dr. 
Livingstone, neemt zij aan. ‘Praag dus?’ informeert 
hij goedkeurend. ‘Zelf kom ik net uit Afrika. Toch 
hoef je niet ver te reizen om ontdekkingen te doen. 
Hier in Leiden vindt de Themamaand Ontdekkers 
& Ontdekkingen plaats! Wees wel op je hoede 
voor leeuwen…’ 

Woensdag 4 mei 
De ontdekking van water 
Dr. Ad Maas 
 
H2O is ongetwijfeld de meest iconische 
scheikundige formule. Toch is het samengestelde 
karakter van water ‘pas’ ruim twee eeuwen 
bekend:  een groepje Nederlandse chemici droeg in 
1789 bij aan de totstandkoming van de moderne 
kijk op water. Of toch niet? Bestaan er eigenlijk wel 
ontdekkingen in de wetenschap? Ad Maas, 
wetenschapshistoricus en conservator in museum 
Boerhaave, neemt ons mee op ontdekkingsreis en 
zorgt dat we niet in troebel water belanden. 
  
> Let op! Vanaf 21.00 uur in Café de Keyzer 

Woensdag 11 mei 
Leiden: Stad van ontdekkingen 
Prof. dr. Ton van Raan 
 
Zowel in het verleden als in het heden is Leiden 
bron geweest van tal van wetenschappelijke 
ontdekkingen en uitvindingen van internationaal 
belang. Ton van Raan, één van de meest 
vooraanstaande bibliometristen ter wereld, evenals 
bedenker van  de Route van Leidse Ontdekkingen, 
zal uiteenzetten hoe Leiden het wereldbeeld 
veranderde. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Vergulde Kruik 

Zaterdag 14 mei 
NEMO: Ontdek je innerlijke kind 
 
Zou het, in deze koude, harde wereld, niet mooi 
zijn als we zelfs maar een flintertje van onze 
kinderlijke nieuwsgierigheid zouden kunnen doen 
herleven? Goed nieuws: dit kan, en wel in 
technologie- en wetenschapsmuseum NEMO. Trek 
je labjas aan, want de tentoonstellingen zijn 
behoorlijk interactief. 
 
> We verzamelen om 11.30 uur op Leiden Centraal 
> Kosten: €4,-  
> Geef je uiterlijk 12 mei op via 
findingnemo@asvprometheus.nl 

Woensdag 18 mei 
Reünistenlezing: De ontdekking van het 
verdwenen leger van Kambyses 
Prof. dr. Olaf Kaper 
 
Herodotus vertelt hoe een Perzisch leger van 50.000 
man door Kambyses de woestijn in werd gezonden 
en nooit terugkeerde. Velen hebben gezocht naar 
dit leger, maar er is nooit iets van teruggevonden. 
In 2014 werden enkele hiërogliefenteksten 
aangetroffen waaruit de ware toedracht van deze 
expeditie bleek. Egyptoloog Olaf Kaper plaatst dit 
mysterie in een nieuw licht. 
 
> Let op! Vanaf 20.30 uur in de Spectrumzaal te 
Plexus (Kaiserstraat 25) 
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Woensdag 11 mei 
OEbeP: Ontdek Eten bij een Prometheaan 
 
Geef je uiterlijk 9 mei op via 
krekelszijngezond@asvprometheus.nl, en hopelijk 
is je gastheer- of vrouw bereid jou en de andere 
genodigden mee te nemen op culinaire ontdek- 
kingsreis. Tijdstip & kosten in overleg met de kok.  
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Dinsdag 24 mei 
Mysteriespel 
 
De beroemde ontdekker Henry Mortimer is dood 
aangetroffen. Gelukkig heeft hij een boodschap 
voor zijn nazaten achtergelaten. Welke 
doortastende groep Prometheanen zal er in slagen 
niet alleen dit moordmysterie op te lossen, maar 
ook zijn verborgen fortuin veilig te stellen? 
 
> Geef je uiterlijk 21 mei op via 
ilovemymummy@asvprometheus.nl 

Woensdag 25 mei 
Ontdekkingen in de taalwetenschap 
Dr. Alwin Kloekhorst 
 
Behoren ontdekkingen tot het domein van de 
natuurwetenschapper? Alwin Kloekhorst (bekend 
van De Wereld Draait Door) is vergelijkend Indo-
Europees taalwetenschapper  
en zal ons laten zien  
dat dat niet het geval is.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 

Zaterdag 28 mei 
Teylers Museum Haarlem 
 
In dit museum komen kunst en wetenschap samen. 
En dat in een authentiek 18e-eeuws gebouw! Naast 
de vaste collectie, bestaande uit o.a. 
wetenschappelijke prenten en instrumenten en 
figuurstudies van Michelangelo, is er een 
avontuurlijke expositie over ballonvaart. 
 
> We verzamelen om 11.30 uur op Leiden Centraal 
> Kosten: €6,- (gratis met een Museumjaarkaart) 
 > Geef je uiterlijk 26 mei op via 
99luftballons@asvprometheus.nl 

Donderdag 19 mei 
Tekengilde: Helemaal van de kaart 
 
Waar zouden we in Afrika zijn zonder de 
landkaarten van de oude ontdekkers? Nog steeds 
in Afrika, vermoedelijk, maar wel verdwaald. Kom 
landkaarten en expeditietekeningen van al dan niet 
fictieve plaatsen maken met het Tekengilde. 
 
> Vanaf 19.30 uur in het Lipsius, zaal volgt 

27 mei 
Toneelgilde: Theatervoorstelling ‘Branden’ 
 
Deze indrukwekkende theatervoorstelling over 
familiebanden speelt voor de laatste keer met de 
originele cast (o.a. Fania Sorel, Esther Scheldwacht 
en Nasrdin Dchar). Grijp deze kans en kom met ons 
mee naar het Ro Theater in Rotterdam! Kaartjes 
kosten €10,-. Geef je tot uiterlijk 20 mei op door een 
mailtje te sturen naar 
toneelgildeprometheus@gmail.com  

Vrijdag 20 mei 
Alcoholicaborrel: ontdek een drank 
 
Zag je ook met lede ogen toe hoe Prometheanen 
steeds de gebruikelijke frisdranken en alcoholische 
versnaperingen nuttigen, terwijl ze al die tijd 
hadden kunnen genieten van de drank van de 
Polynesische kava-plant? Neem bij deze borrel dan 
de (obscure) drank mee die al je 
verenigingsgenoten zouden moeten ontdekken. 
 
> Van 21.00 uur bij Mariska, Morsweg 48, kamer 28 

Vooraankondiging Open Podium 
 
Begin juni zal er weer een Open Podium plaatsvinden, 
waarbij alle Prometheanen de kans krijgen om als 
soloartiest of in een groepje hun talenten te laten zien op 
het gebied van muziek, zang, dans, toneel, cabaret, poëzie 
of iets anders! De datum en locatie zullen zo snel 
mogelijk bekend worden gemaakt via de weekmail. 

Zaterdag 4 juni 
Dagjescommissie presenteert: Natte voeten 
 
Als Nederlanders leven wij in een combinatie van 
angst en liefde voor de zee. Wil jij die beide dingen, 
maar vooral liefde, op een compleet nieuwe manier 
beleven? Kom dan mee wadlopen met de 
dagjescommissie, op zaterdag 4 juni! Eerst gaan we 
een stukje varen en zeehondjes kijken, vervolgens 
zullen we een wadlooptocht onder leiding van een 
gids ondernemen. De dag duurt van 11 tot 
ongeveer 7 uur. We reizen per auto en als deze vol 
zijn, zal er een groep met de trein gaan. De kosten 
zijn nog niet bekend, maar bedragen incl. vervoer 
max €24,50. Geef je op voor 16 mei door te mailen 
naar dagjes@asvprometheus.nl!    


