
Programma  

Oktober 2016 
 

Bestuur 

Yggdrasil 

   Hutspot eten tijdens het  
   Leids Ontzet 
 
Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar het 
traditionele hutspot eten gehouden worden. Vier 
samen met andere Prometheanen het Leids Ontzet 
met een heerlijke maaltijd hutspot. Wie weet is er 
dit jaar zelfs wel een bijzonder toetje... 
 
> Vanaf 18.00 uur in de Ekklesia (Rapenburg 100) 
> Opgeven kan t/m vrijdag 30 september door te 
mailen naar hutspotmetijs@asvprometheus.nl 
> Geef ook eventuele dieetwensen of allergieën 
door via de mail 
 

Maandag 
3 oktober 

 
Begeef je richting de toekomst in bovenaardse 
sferen tijdens een bezoek aan Space Expo! We 
zullen de vaste expositie bekijken en daarnaast met 
de Space Train naar ESTEC rijden, de grootste 
vestiging van de Europese Ruimtevaartorganisatie 
ESA, waar ook het informatiecentrum van het 
ruimtestation ISS is.  
 
> Aanmelden kan door te mailen naar 
lustrum@asvprometheus.nl. Vermeld hierbij of je 
een Museumjaarkaart hebt. 
> Kosten: 7 euro, 2 euro met Museumjaarkaart 
> Verzamelen om 11.00 uur voor Leiden Centraal 
 
 

Zaterdag 
8 oktober 

Space Expo in Noordwijk 
 

Ve Lustrum: een reis door de tijd 

   Bestuurssymposium 
   Verbonden werelden 
 
De oerboom Yggdrasil verbindt de negen 
werelden van de Noorse mythologie. Ook de leden 
van het gelijknamige bestuur weten elk wat over 
verbindingen. Bij dit bestuurssymposium zullen 
Emmy, Sander, Bo, Niels en Kristian iets vertellen 
rond dit thema.   
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Herberg (Havenplein 2) 

 

Woensdag 
5 oktober 

   Eten-bij-een-Prometheaan 

 
 
Ook in oktober eten Prometheanen weer gezellig 
bij elkaar. Geniet van een heerlijke maaltijd 
voorafgaand aan de lezing door je aan te melden 
als kok, hulpkok of eter. 
 
> Aanmelden kan door uiterlijk 10 oktober te 
mailen naar ebep@asvprometheus.nl 
> Precieze tijden en kosten in overleg met de kok 

Woensdag 
12 oktober 

 
Volgens hun eigen mythologie zijn de Mantsjoes 
ontstaan uit een rode vrucht, bovenop een berg. De 
werkelijkheid is minstens zo wonderbaarlijk, want 
binnen een tijdsbestek van een paar decennia zwol 
buiten de Chinese muur een volk aan dat 
halverwege de zeventiende eeuw op zijn paarden, 
met weinig tegen zeer velen, Peking binnenviel. 
Het luidde de periode in van de laatste dynastie 
van China, de Qing. Deze lezing zoekt antwoord 
op de vraag hoe een volk van jagers en vissers zo 
snel kon uitgroeien tot heerser van een van de 
grootste landrijken ooit. 
 
> Vanaf 20.30 uur in het Lipsius (Cleveringaplaats 1) 
> De borrel zal vanaf 22.00 uur aanvangen in  
   Café de Keyzer 
 
 

De Mantsjoe X-Factor 
Drs. Fresco Sam-Sin 

 

Woensdag 
12 oktober 

E-mail: bestuur@asvprometheus.nl 
Website: www.asvprometheus.nl 
Afbeelding:  flickr.com/photos/worldoflard/ 
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     Herfstwandeling 
 
 
 
Traditiegetrouw zullen Prometheanen ook dit 
jaar weer een herfstwandeling maken. Haal op 
deze zaterdagmiddag een frisse neus in het 
Amsterdamse Waterleidingengebied (ingang 
Panneland). Dit natuurgebied staat nog altijd 
bekend om de vele damherten die hier vrij 
rondlopen. We zullen een wandeling maken van 
ongeveer twee uur. 
 
> Verzamelen om 11.00 uur voor Leiden 
Centraal 
 

Zaterdag 
15 oktober 

    Slaven van het geld: vrijkoop     
    en vrijlating in de Romeinse  keizertijd 

   Prof. Egbert Koops 

 
Vanavond zal professor Egbert Koops, voorzitter 
van de afdeling Rechtsgeschiedenis aan de 
universiteit Leiden en onderdeel van de afdeling 
Metajuridica, vertellen over slavernij in de 
Romeinse keizertijd. In zijn lezing zal professor 
Koops uitlichten hoe en waarom slavernij werkte. 
Hoe kan het zijn dat slavenopstanden, die tijdens 
de Republiek niet ongewoon waren, in het rijk van 
Augustus bijna niet meer voorkwamen? En wat 
kunnen wij hiervan leren? 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Vergulde Kruik 
(Haarlemmerstraat 22)  
 

Woensdag 
19 oktober 

    Halloweenpubquiz 
 
 
Weet jij het verschil tussen een weerwolf en 
wolfman? Waarom krijgen kinderen snoep met 
Halloween? Wat is feit en wat is fictie? Test je 
kennis van horror en het hiernamaals, als je durft! 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 
 
 

Dinsdag  
25 oktober 

    Transatlantic Relations and 
    the Foreign Policy of the U.S. 
    Prof. Giles Scott-Smith 
 
According to some we live in a unipolar world, 
with the United States as most powerful country. It 
has had a major influence on not only the world, 
but also on Europe. Tonight, professor Giles Scott-
Smith will tell us about the history of the 
transatlantic relations between the U.S. and 
Europe. How has the foreign policy of the U.S. 
changed over the years and how will the outcome 
of the elections influence future relations? 
 
> Let op! De lezing zal in het Engels plaatsvinden 
> Vanaf 20.30 uur in Eetcafé de Herberg 
(Havenplein 2) 
 

Woensdag 
26 oktober 

Het trolleyprobleem: een variatie 
 
Verbeeld je een treinspoor dat vlak na een wissel ofwel 
naar het noorden, ofwel naar het zuiden afsplitst, 
afhankelijk van hoe de wissel staat ingesteld. Op het 
noordelijke spoor liggen vijf mensen, die jij niet kent, 
vastgebonden op het spoor. Op het zuidelijk spoor lig jij 
vastgebonden. Er staat een onbekende bij de hendel die 
de wissel kan doen omzetten. Als deze wisselaar niets 
doet, zal de trein over het zuidelijk spoor rijden. Wat 
doe je? Probeer je de wisselaar te overtuigen de wissel 
over te zetten zodat de trein naar het noorden afbuigt? 
Zo ja, hoe overtuig je hem of haar?  

Bestuur Yggdrasil 
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De popronde is een landelijk festival dat telkens in 
een andere stad plaatsvindt. Vanavond is onze 
studentenstad aan de beurt. Over de loop van de 
avond zullen er meer dan veertig bands, van 
allerlei genres, een optreden verzorgen in een van 
de vele cafés die Leiden rijk is. Het mooiste is nog: 
alle concerten zijn helemaal gratis! Voor een 
volledig overzicht van de bands, tijden en locaties, 
kun je terecht op www.popronde.nl/steden/leiden 
 

Donderdag 
27 oktober 

Popronde Leiden 

 

Cultuurtip! 


