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Woensdag 6 april 
Hebben dieren taal? 
S.E. Lensink 
 
Huisdieren zijn onze beste vrienden en lijken ons 
uitstekend te begrijpen. Ook veel andere diersoorten 
lijken druk met elkaar in gesprek; denk bijvoorbeeld aan 
de druk kwetterende zebravinken van de buurman of het 
mysterieuze gezang van walvissen. Maar zou je kunnen 
zeggen dat dieren taal hebben zoals wij mensen? In deze 
lezing wordt er gekeken naar wat taal nou precies is, hoe 
wij mensen het gebruiken en hoe dieren met elkaar 
communiceren, om een (voorlopig) antwoord te kunnen 
geven op de vraag: hebben dieren taal? 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Woensdag 13 april  
Eten bij een Prometheaan 
 
Deze tweede woensdag van de maand zal er weer 
heerlijk gegeten kunnen worden bij Prometheanen. Geef 
je op als eter, hulpkok of kok tot uiterlijk 11 april via 
lentehapjes@asvprometheus.nl. 
 
> Precieze tijden en kosten in overleg met de kok 

Dinsdag 5 april 
Informatiebijeenkomst Buitenlandreis en pubquiz 
 
April is alweer aangebroken en dat betekent maar één 
ding… We gaan al snel naar Praag! Maar voordat we 
daar naartoe gaan is het misschien handig om de 
praktische informatie nog eens netjes op een rijtje te 
hebben en om de tips en tricks voor Praag mee te krijgen. 
Vanavond gaan wij dat nog eens rustig met elkaar 
doornemen, maar niet getreurd: het wordt niet saai. Er is 
namelijk maar één manier om te leren en dat is… een 
PUBQUIZ! Na de praktische informatie zullen wij jullie 
Praagse kennis testen en misschien ontdekken jullie hier 
zelfs het antwoord op de vraag: wie is Ottokar? Hopelijk 
zien we jullie 5 april allemaal op deze voorbereidende 
avond. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

De bloemetjes geuren en de  
vogeltjes fluiten; de zon straalt en  
de lammetjes springen door de weides.  
De lente is nu eindelijk echt begonnen. Nehalennia kijkt 
enthousiast naar alle pracht van de jonge lente, in de 
komende maand zal zij de warmte van de lente met het 
culturele vuur verspreiden. Ook zal zij, met de lentewind 
in haar haren, een bezoek brengen aan het mooie Praag! 

Zaterdag 9 april 
Theateruitje Ro Theater: Bommenneef 
 
Hoe kom je tot een aanslag? Hoe wordt een mens 
levensgevaarlijk voor zijn medemens? Wat is er voor 
nodig om dat geweld te begrijpen?  
   In Bommenneef zoekt theatermaker Marjolijn van 
Heemstra antwoord op deze vragen aan de hand van 
haar eigen familiegeschiedenis. Oom Kapitein van 
Heemstra pleegde op Sinterklaasavond 1946 een aanslag 
met drie doden als gevolg. Hij werd veroordeeld als 
terrorist en zijn ‘Sinterklaasmoorden’ beheersten een jaar 
lang de kranten. Vanavond zullen wij de hierop 
gebaseerde voorstelling bezoeken.  
 
> Verzamelen om 20.00 uur bij de ingang van Theater 
Ins Blau 
> Kosten zijn €6,- per kaartje 
> Geef je op tot uiterlijk 2 april via 
bommenneef@asvprometheus.nl  

Dinsdag 12 april 
Roeien met Asopos 
 
Roeien is onder studenten erg populair. Onder 
Prometheanen misschien wat minder maar wil jij toch 
graag een keer kennismaken met deze studentensport bij 
uitstek? Geef je dan om op om een middagje te roeien bij 
Studentenroeivereniging Asopos!  
 
> Om 15.30 uur verzamelen aan de voorkant van Station 
Leiden Centraal 
>  Geef je tot uiterlijk 6 april via 
ikbenookeenstudentdiegraagroeit@asvprometheus.nl.  
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Woensdag 13 april 
BRC Lezing: Bohemen, een vergeten koninkrijk 
Prof. Dr. M.E.H.N. Mout 
 
Praag is eeuwenlang de hoofdstad geweest van het 
koninkrijk Bohemen. Dit was een koninkrijk van kunst, 
cultuur, krijgers en koningen. Klinkt dit een beetje 
interessant? Kom dan vanavond naar de lezing van 
emeritus hoogleraar Mout die ons van alles gaat vertellen 
over onze mooie bestemming en commissienaam.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

mailto:lentehapjes@asvprometheus.nl
mailto:bommenneef@asvprometheus.nl
mailto:ikbenookeenstudentdiegraagroeit@asvprometheus.nl
http://www.asvprometheus.nl/
mailto:bestuur@asvprometheus.nl


Dinsdag 19 april 
Spelletjesavond 
 
Aansluitend op de ALV zal er een spelletjesavond 
plaatsvinden in Café De Keyzer. In ieder geval aanwezig 
zullen zijn: Scotland Yard, Weerwolven en een aantal 
kaartspellen. Heb je zelf een leuk spelletje, dan kan je dat 
natuurlijk meenemen.  
 
> Vanaf 21.30 uur in Café De Keyzer 
> Let op! De tijd kan variëren doordat er nog niet 
bekend is hoe lang de ALV zal duren 
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Steven Assenberg 
Praeses 
06-21488150 
praeses@asvprometheus.nl 

Sanne Wortman 
Ab-actis 
06-23583208 
abactis@asvprometheus.nl 

Vrijdag 22 april – zaterdag 30 april 
Buitenlandreis Praag 
 
Van 22 tot en met 30 april zal de buitenlandreisommissie 
met een deel van de vereniging vertrekken naar het 
illustere Praag! In deze wonderbaarlijke stad zullen vele 
prachtige avonturen beleefd en fantastische 
ontdekkingen gedaan worden.  De 
buitenlandreiscommissie wenst alle thuisblijvers een fijne 
tijd toe met de leuke activiteiten die voor hen gepland 
zijn en ziet hen weer aan het einde van april! 

Gerard Spaans 
Quaestor 
06-48645216 
quaestor@asvprometheus.nl 

Bastiaan van Ganzen 
Assessor Intern 
06-37194268 
intern@asvprometheus.nl 

Vera Verkooijen 
Assessor Extern 
06-33865471 
extern@asvprometheus.nl 

Woensdag 20 april 
Lezing met Pleyte: Van oorlog tot vrede: De relaties 
tussen Hatti en Egypte in de Late Bronstijd. 
Dr. W.J.I. Waal 
 
In 1275 v. Chr. vond in Syrië de beroemde Slag bij 
Kadesh plaats tussen de twee grootmachten Egypte en 
Hatti. Een kleine twintig jaar later sloten de Egyptische 
farao Ramses II en de Hettitische koning Hattusili III een 
verdrag, dat het oudste ons overgeleverde internationale 
vredesverdrag is. Naast dit verdrag zijn er uit deze 
periode ook brieven bewaard gebleven waarin onder 
meer huwelijksperikelen, vriendschappen en intriges 
worden besproken. Deze lezing zal aan de hand van deze 
bronnen de persoonlijke en diplomatieke contacten 
tussen deze rijken belichten. 

 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Vergulde Kruik 
> Na afloop van de lezing, rond 22.00 uur, zal de 
Meimaandcommissie het thema en de activiteiten 
presenteren voor de meimaand! 

Woensdag 27 april 
Koningsmarkt  
 
Op Koningsdag zijn er door Leiden heen veel 
verschillende dingen te zien en te doen. Samen met 
Prometheanen zullen wij de koningsmarkt bezoeken die 
dit jaar op de Breestraat zal plaatsvinden.  
 
> Verzamelen om 12.00 uur klokke bij Café De Keyzer 
> Mocht je later zijn, kan je Bastiaan of Vera bellen 

Dinsdag 26 april 
Koninklijke proeverij 
 
Wanneer het kernbestuur van huis is, dansen de 
Assessoren op tafel! Deze week zal een deel van de leden 
van de vereniging verblijven in Praag, maar dat betekent 
niet dat er geen leuke activiteiten zullen zijn. Vanavond 
zal in het teken staan van lekker eten en gezelligheid. Bak 
jouw specialiteit of neem iets anders lekkers mee voor de 
proeverij en kom ons vergezellen op deze koningsnacht 
voor Prometheaanse gezelligheid! Voor het beste baksel 
is er een klein prijsje en eeuwige roem.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Woensdag 27 april 
Koningsborrel  
 
De verjaardag van de koning moet natuurlijk gevierd 
worden! Kom in het oranje, rood, wit of blauw naar de 
koningsborrel in Café De Keyzer! 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Gilde Alcoholica: Neem je eigen drinkgerei mee!-
borrel. 
 
Deze maand is er uiteraard weer een borrel, maar met een 
twist. Vandaag gaan we uit een zo leuk en origineel 
mogelijk voorwerp drinken. Dus neem iets mee raars, 
moois, unieks of persoonlijks mee om uit te drinken. En 
er valt wat te winnen. Er zijn twee categorieën, standaard 
(glazen, bekers, bokalen, enz.) en andersoortig 
(bloempotten, schoenen, enz.).  
 
> Locatie en datum volgen 

Dinsdag 19 april 
Tussentijdse ALV 
 
Omdat er in onze mooie vereniging vele dingen gebeuren 
waar de leden weinig vanaf weten, zal er een tussentijdse 
ALV plaatsvinden. Deze ALV zal voornamelijk in het 
teken staan van de locatiekwestie waar het bestuur mee 
bezig is geweest in de afgelopen maanden.  
 
> Vanaf 19.30 uur  
> De locatie zal later bekend worden gemaakt 

Donderdag 21 april 
Klassiekemuziekgilde: Tsjechische muziek 
 
Tsjechië heeft naast Dvořák vele andere klassieke 
componisten voortgebracht, zoals Bedřich Smetana en 
Leoš Janáček. Vanavond zullen we in aanloop naar de 
buitenlandreis Tsjechische klassieke muziek beluisteren, 
dus neem je favoriete Tsjechische (of aan Tsjechië 
gerelateerde) muziekstuk mee! 
 
> Vanaf 20.00 uur bij René (Klikspaanweg 71) 
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