
Woensdag 4 februari 
Hoe schrijf je een literaire thriller? 
René Appel

René Appel is auteur van talloze romans 
waaronder ‘De derde persoon’ en ‘Zinloos 
geweld’, die allebei bekroond werden met 
de Gouden Strop. Hij zal ons vanavond een 
inkijkje geven in zijn werk als auteur van 
literaire thrillers. Hoe gaat het schrijven van 
een thriller in zijn werk? Waar haalt een auteur 
zijn inspiratie vandaan? Voor iedereen die 
ooit nog van plan is een spannende detective 
te schrijven is dit de uitgelezen kans om van 
een professional te horen hoe je dit aan moet 
pakken.

> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer

Dinsdag 10 februari 
Spelletjesavond

Heb jij ook zo’n zin om weer eens Cluedo, 
Black Stories of Scotland Yard te spelen? 
Kom dan naar de Keyzer en doe mee met de 
spelletjesavond! We zullen beginnen met een 
gezamenlijk programma, dus kom op tijd als je 
daaraan mee wilt doen! Daarna kan iedereen 
de meegebrachte spelletjes spelen.

> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer 
> Neem je favoriete spelletjes mee!

Woensdag 11 februari 
Ebep en lezing: Ontoerekeningsvatbaar  
of niet? 
Koos Westendorp

Hoe kan een psychiatrische stoornis leiden 
tot delinquent gedrag? Hoe kan worden 
vastgesteld dat een verdachte tijdens het 
plegen van een misdrijf onder invloed van 
die stoornis stond? Wanneer wordt iemand 
ontoerekeningsvatbaar verklaard? Hoe verloopt 
een psychiatrisch diagnostisch onderzoek? 
Koos Westendorp is psychiater en hoofd 
van het NIFP Den Haag en komt vanavond 
antwoord geven op deze vragen. 

> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer 
> Geef je voor 8 februari op voor Ebep 
door te mailen naar ebep@asvprometheus.nl
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Vrijdag 6 februari 
Activiteit van het Klassieke Filmgilde:  
The Maltese Falcon (1941)

‘The Maltese Falcon’ uit 1941 is nog steeds 
hét voorbeeld voor misdaadfilms en noir 
detectives.  Detective Sam Spade, één van 
de bekendste rollen van de legendarische 
Humphry Bogart, moet de moord op zijn 
zakenpartner uitzoeken, het geheim van 
een femme fatale ontrafelen en de maffia 
onder leiding van de mysterieuze Fat Man 
dwarsbomen, die achter een kostbaar beeld 
aanzitten: ‘The Maltese Falcon’, the stuff that 
dreams are made of...

> Bij Laurens (Vrijheidslaan 474) 
> Tijdstip wordt nog bekend gemaakt!



Woensdag 18 februari  
Misdaden uit de geschiedenis: de slavernij 
Henk den Heijer

Misdaad is niet alleen van deze tijd. Ook 
in de geschiedenis zijn er talloze misdaden 
gepleegd. Een heel bekend voorbeeld hiervan 
is de slavernij. Miljoenen Afrikanen zijn onder 
gruwelijke omstandigheden naar Amerika 
vervoerd en eenmaal daar aangekomen tot 
zware arbeid gedwongen. Professor Henk den 
Heijer zal ons hier meer over gaan vertellen en 
een aantal voorbeelden noemen van misdadige 
voorvallen die gebeurden tijdens de slavernij. 

> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer

Zaterdag 21 februari 
Uitje Museum de Gevangenpoort  
en stadswandeling

De Gevangenpoort werd in de 15e eeuw in 
gebruik genomen als gevangenis. Deze functie 
bleef het zo’n vier eeuwen vervullen. We zullen 
eerst tijdens een stadswandeling door Den Haag 
bekend worden gemaakt met de ontwikkeling 
van de rechtspraak in Nederland, waarna we 
het museum zullen bezoeken. 

> Geef je uiterlijk 18 februari op door te mailen 
naar gevangenpoort@asvprometheus.nl 
> Om 11:00 uur verzamelen op Leiden Centraal 
> Kosten 5 euro

Dinsdag 24 februari 
Moorddiner

Houd jij wel van wat spanning en sensatie  
tijdens het eten? Doe dan mee aan het 
moorddiner! Onder het genot van een hapje en 
een drankje zullen we proberen de mysteriën 
op te lossen. Wie weet zit jij wel naast de  
moordenaar! 

> Geef je uiterlijk 18 februari op door te mailen 
naar moorddiner@asvprometheus.nl 
> Vanaf 19:00 uur in Ekklesia (Rapenburg 100) 
> Let op: je moet zelf iets te eten maken

Woensdag 25 februari  
Kroongetuige: DNA 
Melanie Rosenhart

Als jij wel eens naar CSI hebt gekeken dan 
weet je dat je enorm goed op moet passen 
dat je geen sporen, vingerafdrukken of nog 
erger: DNA achterlaat. Melanie Rosenhart is 
als forensisch wetenschapper werkzaam bij 
het Nederlands Forensisch Instituut en zal ons 
vanavond vertellen over DNA-profiling en 
forensisch onderzoek.

> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer

Donderdag 12 februari 
Activiteit van het Gilde der  
Moordmysteries: A Touch of Frost

Jack Frost, de norse maar rechtvaardige 
politieman, komt nogal eens in de problemen 
als hij huiveringwekkende mysteries op moet 
lossen. Dit deert deze held echter niet. Heb 
jij nog nooit van Jack Frost gehoord? Of ben 
je super fan en wil je graag aflevering 6 van 
seizoen 2 nog een keer zien? In beide gevallen 
ben je van harte welkom om te komen kijken. 

> Vanaf 20:00 uur bij Sander Huls 
(Klikspaanweg 14) 
> Neem iets lekkers te eten of te drinken mee!
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