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Bestuur 
Yggdrasil 

Duik met ons in de recente Nederlandse 
geschiedenis tijdens een uitstapje naar Amsterdam. 
We beginnen met een rondleiding door het 
Koninklijk Paleis op de Dam, het officiële 
ontvangstpaleis van de koning. Na de lunch gaan 
we naar het Joods Historisch Museum, waar we 
alles te weten zullen komen over de geschiedenis en 
de cultuur van de joden in Nederland.  
 
> Aanmelden kan door te mailen naar 
lustrum@asvprometheus.nl. Vermeld hierbij of je 
een Museumjaarkaart hebt. 
> Kosten: 10 euro, 3 euro met Museumjaarkaart 
> Verzamelen: 10.15 uur (klokke!) voor Leiden Centraal 
 
 

Zaterdag 
5 november Dagje Amsterdam 

Ve Lustrum: een reis door de tijd 

Is er een bekend persoon in het heden of verleden 
met wie je altijd al eens een dag door hebt willen 
brengen? Misschien een koning, een ontdekker of 
een mensenrechtenactiviste? Als je die ontmoeting 
niet vandaag gepland hebt staan, kom dan naar 
deze estheticaborrel. Neem een afbeelding mee van 
een persoon die jij zou willen ontmoeten en raad 
welk historisch figuur bij welke Prometheaan hoort! 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 
> Geef je uiterlijk op 7 november op door te 
mailen naar bestuur@asvprometheus.nl 
 
 

Estheticaborrel:  
historische personen 

Dinsdag   
8 november
  

Science fiction kun je beschouwen als een vorm van 
'speculatieve antropologie', een denkoefening die 
ons iets leert over wat de mens is of nog zou kunnen 
worden. Vooral cyberpunk en steampunk zijn in dat 
verband interessante subgenres (denk bijv. aan 
Blade Runner, The Golden Compass). Wat leren ze 
ons over wie we zijn? Hoe verhouden wij ons tot de 
technologieën waarvan we ons in het dagelijks 
leven zo gedachteloos bedienen? 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 
 
 

Steampunk en Facebook 
Dr. Jan Sleutels 
 

Woensdag 
3 november
  

Eten is lekker en Prometheanen zijn leuk. 
Combineer deze twee door vóór de lezing van 
vanavond bij een Prometheaan te eten of zelf voor 
ze te koken! 
 
> Meld je uiterlijk 7 november aan door te mailen 
naar ebep@asvprometheus.nl 
> Precieze tijd en kosten in overleg met de kok 
 
 

Eten-bij-een-Prometheaan 
 

Woensdag 
9 november
  Tien dagen lang zijn in de Leidse bioscopen 

tientallen films van dit moment en alle uithoeken 
van de planeet te zien. Zwerf van scherm naar 
scherm en ontdek je nieuwe favoriete taal,  
filmgenre, regisseur, acteur of actrice. Kijk op 
leidenfilmfestival.nl voor meer informatie. 
 
> €1,50 korting op losse kaartjes met een &cultuurkaart  

28 oktober t/m 
6 november Leiden International Film Festival 

  

Cultuurtip! 

Zoals Nederland in de 17de eeuw in de ban komt 
van de tulp, heerst in Engeland in de 19de eeuw een 
orchideeënmanie. Orchideeënliefhebbers betalen 
duizenden ponden om prijswinnende exemplaren 
op te kweken in kleine kassen. De bijzondere 
bloemen wekken ook de interesse van de bekendste 
Britse bioloog, Charles Darwin. Na de publicatie 
van On the Origin of Species werkt hij in alle stilte aan 
een studie naar de voortplantingsbiologie van 
orchideeën. De ingenieuze uitvindsels van 
orchideebloemen vormen een belangrijke 
onderbouwing voor zijn nieuwe evolutieleer. In dit 
boek opent Darwin ook de aanval op creationisten 
en intelligent design. 
 
 > Vanaf 20.30 uur in Café de Vergulde Kruik 
 
 

Darwins Candide  
Norbert Peters 
 

Woensdag 
9 november
  

E-mail: bestuur@asvprometheus.nl  
Website: www.asvprometheus.nl 
Afbeelding: Gustav Klimt, Buchenwald I 
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Sollicitatiediscriminatie met een twist 
 
In een land leven twee bevolkingsgroepen, X en Y. 
Iemand is direct te herkennen als lid van één van 
deze twee groepen. Helaas zijn er verwerpelijke  
X-ers die Y-ers haten. Tot overmaat van ramp 
bestaat er een televisiezender waar zij anti-Y-
programma’s bekijken. Als op deze zender iets 
pro-Y te zien is, stoppen ze met kijken en loopt de 
zender inkomsten mis. De zender wordt beheerd 
door nihilistische geldwolven. Zij hebben geen 
hekel aan Y-ers,  ze geven enkel om geld. Zouden 
zij voor de baan van presentator een Y niet kunnen 
weigeren omdat deze op basis van het  Y-zijn, niet 
geschikt is voor deze baan? 
 

Bestuur Yggdrasil 
Kristian Bakker 
Assessor Extern 
extern@asvprometheus.nl 

Niels Rood 
Assessor Intern 
intern@asvprometheus.nl 

Bo Salomons 
Quaestor 
quaestor@asvprometheus.nl 

Sander Huls 
Ab-actis 
abactis@asvprometheus.nl 

Emmy Stevens 
Praeses 
praeses@asvprometheus.nl 

Het is 1700. Koning Carlos II van Spanje is na een 
lang ziekbed overleden en laat geen kinderen na. 
Twee mannen werpen zich op als mogelijke 
opvolger, elk gesteund door een groot Europees 
vorst. Vandaag komen de Europese naties samen 
om een oplossing te zoeken. Meld je aan en word 
een vertegenwoordiger van één dezer landen. 
Vrijwaar de toekomst van Europa, voor het 
nageslacht of voor je eigen ambitie.  
 
> Aanmelden kan voor maandag 14 november 
door te mailen naar centenbak@asvprometheus.nl 
> Vanaf 13.30 uur in het Lipsius, zaal 147 
 
 

Historisch MUN 
 

Zaterdag 
19 november
  

Herman Koch, bekend van de romans Het 
Diner en Zomerhuis met Zwembad en het 
televisieprogramma Jiskefet, zal komen vertellen 
over het schrijverschap. Hij zal enkele stukjes uit 
eigen werk voordragen, vertellen over wat hem zo 
boeit aan het schrijverschap en vragen vanuit de 
zaal beantwoorden. Heb je je altijd al afgevraagd 
wie nu de man is achter dat boek dat je voor 
Nederlands moest lezen? Ook de reünisten zijn 
van harte uitgenodigd deze lezing te bezoeken.  
 
> Vanaf 20.30 uur in het Lipsius, zaal 005 
> De borrel zal om 22.00 uur aanvangen in Café 
de Keyzer 

Lezing Herman Koch Woensdag 
30 november
  

Dokter W.M.D. Salomons is praktiserend huisarts 
in Vlaardingen, en maakt de realiteit mee van de 
moderne geneeskunde. Hij zal vertellen over de 
moderne huisartsenpraktijk en hoe een bezoek aan 
de dokter wordt gezien vanuit het perspectief van 
de medicus. Hoe komt een arts tot een beslissing? 
Wat komt hij nu vaak tegen?  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 
>  Rond 22.00 uur zal Commissie Weekendje I 
een korte presentatie geven. 
 

De moderne huisartsenpraktijk 
Dr. W.M.D. Salomons 
 

Woensdag 
23 november
  

Ook dit jaar komt Sinterklaas samen met enkele 
Pieten op bezoek bij Prometheus. Er zullen 
gedichten, cadeautjes en pepernoten zijn. Wil je 
voor een van je medeprometheanen een gedicht 
schrijven en een leuk cadeautje kopen? Geef je dan 
uiterlijk 17 november op door te mailen naar 
pepernoot@asvprometheus.nl 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 
 

Sinterklaas Donderdag 
1 december

  

Jeroen Franse, promovendus bij sterrenkunde, 
weet alles over het ontstaan van het heelal en de 
ontwikkeling die het sindsdien heeft doorgemaakt. 
Ben jij ook altijd gefascineerd geweest door het 
heelal of wil je wel eens horen wat de oerknal 
precies is? Kom dan langs om alles te weten te 
komen over het universum waarin wij leven.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 
> Rond 22.00 uur zal de dagjescommissie een 
korte presentatie geven 
 
 

Het ontstaan van het heelal 
Dhr. Jeroen Franse 
 

Woensdag 
16 november
  

Menig beroemd kunstenaar van weleer voelde zich 
in de herfst geïnspireerd. Als ware kunstenaars 
zullen wij vanavond onze inspiratie combineren in 
een creatieve schilderopdracht. 
 
>  Vanaf 20.30 in het Lipsius, zaal 002 

Schilderworkshop 
 

Dinsdag 
22 november
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