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Bestuur 

Yggdrasil 

De term 'magie' roept bij de meeste mensen wel 
bepaalde beelden op, al is het maar door de Harry 
Potter-films. Toch blijkt het moeilijk 'magie' te 
omschrijven. Is het wel een wetenschappelijk 
bruikbaar begrip? En zo ja, wat bedoel je er dan 
mee? Deze lezing probeert hier enige duidelijkheid 
in te scheppen en illustreert dat met voorbeelden 
uit het laatantieke Egypte.  
 
 > Vanaf 20.30 uur in Café de Vergulde Kruik 
 
 

Magie: wat is het, en hoe werkt het?  

Prof. dr. J. van der Vliet 
Woensdag 

14 december
  

E-mail: bestuur@asvprometheus.nl 
Website: www.asvprometheus.nl 
Afbeelding: December van Theodor Severin Kittelsen 

Christy de Back is tolk-vertaler en taaltrainer en 
weet alles over het beroep van vertaler. Vanavond 
zal zij een tipje van de sluier oplichten en ons 
vertellen hoe je de perfecte vertaling maakt. Het 
wordt een interactieve avond, want ze zullen ook 
zelf enkele vertaalkwesties onder de loep nemen.  
  
> Vanaf 20.30 uur in het Lipsius 
  
 

Hoe maak je de perfecte vertaling? 

Christy de Back 
Woensdag 

7 december 
  Ook in december is er weer Eten-bij-een-

Prometheaan. Kom alvast in de kerstsferen door te 
genieten van een heerlijk diner samen met een 
aantal Prometheanen. Geef je op als kok, hulpkok 
of eter. 
 
> Aanmelden kan door uiterlijk 12 december te 
mailen naar ebep@asvprometheus.nl 
> Precieze tijd en kosten in overleg met de kok 
 
 

Eten-bij-een-Prometheaan 

 
Woensdag 

14 december
  

Het dagje dat je wist dat zou komen is eindelijk 
hier! Vandaag reizen we met dagjescommissie 
‘Willy’ af naar de prachtige stad Antwerpen om 
daar de jaarlijkse kerstmarkt te bezoeken. Voor 
deze gelegenheid is de hele binnenstad in 
kerstsfeer gehuld en zijn een grote variëteit aan 
kraampjes met kerstspulletjes en lekkernijen te 
bezoeken. Kortom, de ideale gelegenheid om 
alvast in kerstsfeer te komen! Naast een bezoek 
aan de kerstmarkt bestaat natuurlijk ook 
voldoende gelegenheid om de rest van deze 
prachtige stad te bezichtigen. Deelnemers 
ontvangen nog een informatiemail. 
 
> Kosten:  ongeveer 10 euro (exclusief vervoer 
binnen Nederland).  
> Let op! Alleen voor degenen die zich hebben 
aangemeld! 
> 
 

Antwerpse kerstmarkt 

Zaterdag 
10 december 

Dagjescommissie ‘Willy’ 

Als student en lid van Prometheus hebben jullie 
over de jaren veel geleerd over de wereld waarin 
wij leven en wat zich buiten die wereld bevindt. 
Kom deze kennis vanavond in de praktijk brengen, 
tijdens de Prometheus Debatavond. Hier zullen we 
op beschaafde, niet-Godwiniaanse wijze een aantal 
dilemma’s bespreken. Verwacht een aantal 
interessante, leuke en onverwachte vraagstukken 
waar je misschien nooit eerder over na hebt 
gedacht.  
  
> Vanaf 20.30 uur in het Lipsius 
  
 

Debatavond Dinsdag 
13 december 
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Het onvermijdbare trolleyprobleem 
 
Net als in oktober zijn er twee sporen. Op het 
noordelijke spoor liggen vijf mensen, op het zuidelijke 
spoor ligt niemand. Jij staat aan de wissel en de trein 
komt er binnenkort aan. De wissel staat ingesteld op het 
zuidelijke spoor, maar volgens jouw spoorboekje moet de 
naderende trein naar het noorden. Als de trein merkt 
dat de wissel niet goed staat ingesteld, neemt de 
machinist contact op met de controlekamer en zal de 
wissel van afstand worden omgezet, waarna je deze niet 
meer kunt omzetten. Ook zal jij worden ontslagen. 
Aangezien niet meer kan worden voorkomen dat de 
trein over het noordelijke spoor dendert, ben jij dan 
verantwoordelijk indien je besluit alsnog de wissel over 
te halen? Wat als de machinist en controlekamer ook 
weten dat er mensen op het spoor liggen, maar dat hen 
dat niet weerhoudt de wissel over te halen?  

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 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt 
nu, o komt nu naar Malle Jan! Het kerstdiner van 
Prometheus is een prachtige manier om de mooie 
momenten van het afgelopen jaar nogmaals met 
elkaar te delen. Kom gezellig een hapje eten onder 
genot van elkanders aanwezigheid, waar 
Yggdrasil haar dank zal uitspreken voor drie hele 
mooie maanden.  
  
> 18.00 uur bij Malle Jan (Nieuwsteeg 11) 
> Aanmelden kan tot 18 december te door te 
mailen naar gaudete@asvprometheus.nl 
> Vermeld dieetwensen en allergieën! 
> Kosten zijn afhankelijk van menukeuze (vanaf 
23,50 euro) 
 
 

Kerstdiner 

 
Donderdag 
22 december

  

4000 Jaar lang is de wereld geregeerd door 
machtige dynastieën, families die van vader op 
zoon de macht over een politieke entiteit 
overdroegen. Hoe kan het zijn dat deze 
bestuursvorm het zo lang heeft uitgehouden? Prof. 
Dr. Jeroen Duindam, schrijver van het boek 
Dynasties – A global history of power zal ons het een 
en ander vertellen over dit onderwerp, met 
voorbeelden uit verschillende plaatsen en culturen. 
Het opkomen en vallen van dynastieën, hun 
rituelen, en de plek van vrouwen op de troon. 
 
> Let op! Deze lezing begint om 20.00 uur in Café 
de Vergulde Kruik 
 

Het succes van de 
politieke dynastie 
Prof. Dr. Jeroen Duindam 

Woensdag 
21 december

  

Kun je tijdens die donkere periode tussen Kerst en 
Nieuwjaar niet zonder Prometheus? Dan biedt 
Alcoholica hulp! Op dinsdag 27 december is er 
weer de jaarlijkse Alcoholica Oudejaarsborrel. Om 
het oude jaar af te ronden en klaar te zijn voor het 
nieuwe brengen we onze geopende flessen bij 
elkaar en maken we ze op. Zo kunnen we 2017 
beginnen met goede moed en volle flessen. Omdat 
we de gezelligheid van Prometheus willen delen 
met zoveel mogelijk mensen zijn ook dit jaar weer 
broers, zussen, neven en nichten en alle andere 
mensen welkom. Breng het allemaal mee en we 
maken er weer een mooie avond van! Waarheen? 
Dat is nog onbekend. Heb je een plek voor de 
borrel? Laat het weten via 
sanderteuchies@hotmail.com. 
 
> Vanaf 21.00 uur, locatie volgt nog! 
 
 
 
 

Oudejaarsborrel 
 

 

Dinsdag 
27 december

  

We begeven ons steeds verder terug in de tijd. 
Hoewel de Messiah al in 1741 gecomponeerd is, is 
het nog steeds zo populair dat het nog jaarlijks 
wordt uitgevoerd! Ga met ons mee naar de 
Stadsgehoorzaal in Leiden en geniet samen met 
andere Prometheanen van deze prachtige muziek. 
 
> Om 19.00 uur verzamelen bij de 
Stadsgehoorzaal (Breestraat 60) 
> Aanmelden kan door uiterlijk 13 december te 
mailen naar lustrum@asvprometheus.nl 
> Kosten: 7,50 euro 
 
 
 
 

Dinsdag 
20 december 

Händels Messiah 

Ve Lustrum: een reis door de tijd 

Ook voor diegenen die niet bij het kerstdiner 
aanwezig waren is er nog een mogelijkheid voor 
het aanbreken van de kerstvakantie elkaar te 
vragen naar de plannen voor de kerstvakantie, 
feestwensen over te brengen of terug te blikken op 
het afgelopen jaar. Dit alles onder het genot van 
thee, glühwein en andere dranken in het 
vertrouwde café aan de Kaiserstraat.  
 
>  Vanaf 21.30 in Café de Keyzer 

Kerstborrel Donderdag 
22 december

  

Gilde Alcoholica 
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