
Jeroen Duindam - Girl Powerdoor de eeuwen heenIn de negentiende eeuw speculeerdenstudeerkamergeleerden over een lang vervlogen tijd waarin
vrouwen het voor ’t zeggen hadden gehad: het matriarchaat.
In hun eigen wereld zagen deze heren met instemming dat
vrouwen maar zelden tot de hoogste politieke functies
doordrongen. Regeren was een echte mannenzaak, zo
dachten zij net als vele anderen eerder en later. In zijn
verhaal gaat Jeroen Duindam in op de ideeën over het
matriarchaat en bekijk de beperkingen en mogelijkheden van
vrouwen om een politieke hoofdrol te spelen in het
dynastieke verleden – als regerend koningin, moeder-
regentes, of maîtresse, op de troon of achter de
schermen. En hoe zit het eigenlijk met vrouwen en macht in
onze tijd? Ondanks de succesverhalen van Angela Merkel,
Jacinda Ardern en anderen, zien we ook een voortzetting
van oudere patronen.

Wil jij graag de diepere lagen van je

mede-Prometheanen leren kennen? Bij de

over-de-streepborrel is de gelegenheid

om over een aantal interessante vragen

met elkaar te praten. Er zal geen echte

streep zijn, maar wie weet ontdek je

toch nieuwe dingen van een ander die je

nog niet wist.

De Prometheus Discord is te bereiken via: https://discord.com/invite/6kxcMfT

Geef je uiterlijk 12 januari op
door een mailtje te sturen naar
moordhuis@asvprometheus.nl

Op je eigen kamer dacht je veilig
te zijn, maar opeens zit je met je
mede-Prometheanen opgesloten in
een landhuis. Weten jullie de
mysteries op te lossen en op tijd
te ontsnappen, of is er iemand die
niet wil dat jullie levend het huis
verlaten?
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Als je vragen of opmerkingen hebt, kun
je altijd langskomen bij het bestuur
tijdens het online openhokuurtje, we

zitten speciaal voor jullie op dit
moment op Discord. Zet vooral een
kopje thee voor jezelf! Deze maand:

Bestuur Amaryllis

maandag 11 januari 16:00-17:00

Openhokuurtje

Woensdag 6 januari, 20:30 Discord

Murder Mansion

Woensdag 13 januari, 20:00 Discord

Dinsdag 12 januari, 19:30

Dis
cor

d
Over-de-Streepborrel

Murder Mansion wordt in twee

shifts gespeeld, 20:00-22:00

en 22:00-24:00. Geef in je

mail aan voor welke shift jij een

voorkeur hebt en meld je op tijd

aan, want vol=vol!



Donderdag 21 januari, 20:00

PromeTaal
Heb jij een talenknobbel? Schud jij erudiete
formuleringen uit je mouw, ken jij de meest
obscure spreekwoorden? Heb je zin om met
anderen iets moois te schrijven? Of is taal
zeg maar niet echt jouw ding, maar heb je
wel zin om gezellig talige spelletjes te komen
spelen? Kom naar Discord en leef je uit met
gedichten, vertalingen of spreekwoorden.

Januari 2021
Ook deze maand kun je

weer wandelen met je

favoriete bestuurslid!

Meld je aan via de

onderstaande link:

https://forms.gle/cXgQQno

8972PndKz6

De Prometheus Discord is te bereiken via: https://discord.com/invite/6kxcMfT

Het is weer tijd voor de
halfjaarlijkse ALV. Zoek een brok
speculaas, zet een kopje thee en
kom meepraten over de afgelopen
maanden van bestuur Amaryllis.

Halfjaarlijkse
ALV

Ben jij het zat om in je eentje thuis te zitten? Wij ook! Dus
word zat, met ons! Zaterdag 23 januari is je kans om mee te
doen met een online cocktail-proeverij/workshop,
georganiseerd door dagjescommissie HUISMUTS. Op deze dag
gaan we videobellen met een expert die aan jou uit zal leggen
hoe je je (non)alcoholische cocktails moet mixen en worden
er leuke weetjes gedeeld. Je eigen drank en shaker worden
geleverd en deze mag je houden! De kosten zijn €17,50 per
persoon (exclusief verzendkosten als je het pakket niet in
Leiden op kan komen halen).

Ben de Jong - 

Russische Desinformatie

Inlichtingend
ienstenexpe

rt Ben de Jong
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Woensdag 20 januari, 20:30

Discord

Online Cocktailworkshop

Woensdag 27 januari, 
19:30 (stipt!)

Meld je zo snel mogelijk aan via onderstaande
link. De deadline hiervoor is woensdag 6

januari. Vanaf 35 aanmeldingen kan er geen
korting meer gegeven worden door de

acquisitiecommissie en wordt het €36,25 per
persoon. In dat geval krijg je een mailtje van

ons. Afmelden kan natuurlijk altijd nog door te
mailen naar dagjes@asvprometheus.nl. Proost

op een middagje doorzakken in stijl!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjiOPq

da1Y9p_CldZ5mbWEK3sW-
0fBhCqC4gWW6yEKw680oQ/viewform?usp=sf_link

Zaterdag 23 januari


