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Bestuur 
Yggdrasil 

Guusje Jol is juriste en Neerlandica en op dit 
moment is zij bezig met een promotieonderzoek in 
de forensische taalkunde. Ze zal vanavond 
vertellen over haar onderzoek naar 
getuigenverhoren bij kinderen en ze zal daarbij 
ook beeldmateriaal laten zien. Kortom, het belooft 
een spannend verhaal te worden! 
 
> Vanaf 20.30 uur in het Lipsius 028 
 
 

Forensische taalkunde  
Guusje Jol 

Woensdag 
11 januari

  
Hoe hoog was het vreugdevuur bij jou in de 
buurt? Wat heb jij voor heerlijkheden uit de 
keuken getoverd voor het kerstdiner? Wat zijn 
jouw goede voornemens voor het komende jaar?  
Tijdens deze nieuwjaarsborrel is er alle 
gelegenheid elkaar deze en dergelijke vragen te 
stellen of gewoon je medeprometheanen weer te 
zien na de kerstvakantie  
 
Vanaf 21.00 uur in Café de Keyzer 

Nieuwjaarsborrel Woensdag 
4 januari 

  

Ook in het nieuwe jaar beleven Prometheanen 
weer spannende avonturen en hebben zij van alles 
te vertellen over de kerstvakantie. Eet gezellig mee 
voorafgaand aan de lezing door je op te geven als 
kok, hulpkok of eter. 
 
> Opgeven kan door uiterlijk 9 januari te mailen 
naar ebep@asvprometheus.nl 
> Tijden en kosten in overleg met de kok 
 
 
 
 

Eten-bij-een-Prometheaan 
 

Woensdag 
11  januari

  Het is al even winter en daarom is het de hoogste 
tijd om te schaatsen! Zoals elk jaar trekken we er 
weer op uit om een ijsbaan in het land te bezoeken 
en dit jaar is dat de ijsbaan in Haarlem. Er is niet 
alleen veel ijs, maar uiteraard ook chocolademelk 
om na afloop op te warmen. 
 
> Om 11.45 uur verzamelen voor Leiden Centraal 
> Toegang is gratis (eventuele schaatshuur is 
voor eigen kosten) 
 
 

Schaatsuitje Zaterdag 
14 januari 

Deze week staat Leiden helemaal in het teken van 
jazz.  In de binnenstad er dan `s avonds volop te 
genieten van workshops en optredens. In bijna  
dertig  cafés, rondom de Hooglandse kerk en langs 
de Nieuwe rijn, zijn er diverse podia ingericht voor 
meer dan veertig jazzensembles.  Toegang is overal 
gratis, Kijk voor het programma en meer 
informatie  op: www.deleidsejazzweek.nl. 
 

16 t/m 22 
januari De Leidse jazzweek 

 

Cultuurtip! 

E-mail: bestuur@asvprometheus.nl 
Website: www.asvprometheus.nl 
Afbeelding: Winter Forest, Larisa Koshkina 
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‘Respect my authority’ 
 
Wanneer iemand jou aanspreekt in de gebiedende wijs, 
ben je uiteraard niet verplicht om te doen wat je gezegd 
wordt. Een bevel kan de beste van alle mogelijke 
handelingen in een bepaalde situatie zijn, of niet. Als dit 
niet het geval is, zal je deze handeling redelijkerwijs niet 
uitvoeren. Wanneer dit wel zo is, zal je deze handeling 
uitvoeren omdat het de beste gang van zaken teweeg 
brengt en niet omdat het wordt geboden. Uiteraard 
kunnen er goede redenen zijn om een bevel op te volgen 
(dwang, intimidatie, etc.). Zijn er voorbeelden te 
verzinnen waar een bevel op zichzelf reden geeft het 
bevel op te volgen? 

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 duurt misschien nog even voordat de lente 
begint, maar Prometheus houdt nu al een grote 
schoonmaak. Vanavond zal het bestuur alle 
prullaria, frutsels en hebbedingetjes die op het hok 
liggen te verstoffen ter veiling brengen.  
 
> Vanaf 20.30 uur in het Lipsius 228 
> Van te voren wordt er een veilinglijst 
rondgestuurd 
 
 

Hokveiling Dinsdag 
24 januari

  

Een lustrumjaar is natuurlijk niets zonder een 
groots lustrumfeest. En dit zal niet zomaar een 
feest worden! Met niet één, maar een combinatie 
van thema's zullen Prometheanen deze avonden 
schitteren als tijdreizende sterren. Ga jij liever 
Back-to-the-future futuristisch gekleed, houd jij 
meer van de luster van barok, of weet je de 
allermooiste combinatie te bedenken? Kom dan 
samen met de lustrumcommissie dit lustrumfeest 
in stijl vieren! Natuurlijk zullen er prijzen zijn voor 
de best geklede Prometheanen.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Brasserie Cronesteyn  
> Kaartjes: 3,- vooraf, 4,- aan de deur 
> Kaartverkoop start 4 januari tijdens de 
nieuwjaarsborrel 
 
 
 
 

Zaterdag 
21  januari 

Lustrumfeest: Barock to the future! 

Ve Lustrum: een reis door de tijd 

Vier maanden geleden werd Yggdrasil  
ingehamerd als bestuur van Prometheus. Vandaag 
zullen zij presenteren hoe het de afgelopen 
maanden beleid heeft gevoerd en wat de plannen 
voor de rest van het verenigingsjaar. Vragen van 
allerlei aard kunnen zoals altijd gericht worden 
aan bestuur@asvprometheus.nl.   
 
>  Vanaf 20.00 uur (klokke!) in Café de Vergulde 
Kruik 

Halfjaarlijkse ALV Woensdag 
25 januari 

In januari gaat Prometheus naar het noordelijke 
Emden! We zullen onder andere een bezoek 
brengen aan het Landesmuseum, de Johannes a 
Lasco-bibliotheek en de ketelsluis. Dit alles gaat 
gepaard met de gezelligheid die heerst wanneer 
Prometheanen op reis gaan.  Op zaterdagavond 
zal er een vossenjacht plaatsvinden en we zullen 
deze reis afsluiten met een goede borrel.  
 
> Alleen voor hen die zich hebben opgegeven 

Emden 
27 t/m 29 

januari
  

Commissie weekendje I 

In samenwerking met het Nachtwandelgilde 
zullen we gaan wandelen onder het genot van 
Prometheaanse verhalen. Onderweg is er namelijk 
de gelegenheid voor leden om zelf iets te vertellen 
bij plekken en gebouwen in Leiden – bijvoorbeeld 
in het kader van een gilde waar je praeses van 
bent, of als je gewoon zomaar iets leuks weet te 
vertellen in een paar minuten! 
 
> Mail uiterlijk woensdag 16 januari 
naar bestuur@asvprometheus.nl als je iets wil 
vertellen, met daarbij de locatie 
> Om 20.00 uur verzamelen bij Café de Keyzer 
 

Prometheaanse 
nachtwandeling 

Donderdag
19 januari 

Rens Heruer is oud-voorzitter van de 3 October 
Vereeniging, voorzitter van de Historische 
Vereniging Oud Leiden én schrijver van het Leids 
Volkslied. Vanavond komt hij zijn kennis over de 
rijke historie van Leiden met ons delen. Hoewel 
we allemaal in Leiden studeren, weten we 
misschien nog niet zoveel over wat zich hier in het 
verleden heeft afgespeeld. Rens Heruer zal ons er 
daarom alles over vertellen. 
 
> Vanaf 20.30 uur in het Lipsius 

Leids verleden: terug in de tijd  
Rens Heruer 

Woensdag 
18 januari 
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