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Bestuur 
Yggdrasil 

Coen van ’t Veer, reizend Neerlandicus en docent 
Nederlands, heeft reeds vele landen aangedaan in 
zijn onderzoek naar taal. Vanavond zal hij een 
aantal van zijn bevindingen aan ons presenteren, 
waarbij hij de moderne wereld in verbinding 
brengt met de oude. Wat verbindt de wereld, 
Nederlands, Zwarte Piet en Sylvana Simons? Van 
’t Veer zal het ons leren.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Vergulde Kruik 
 
 

Neerlandistiek op reis 
Coen van `t Veer 

Woensdag 
8 maart 

Een nieuwe maand is weer aangebroken, wat maar 
één ding kan betekenen: het is wederom tijd voor 
Eten-bij-een-Prometheaan. Wil je voor de lezing 
komen eten bij een Prometheaan, of wil je (helpen) 
koken voor een groep? Meld je dan aan door te 
mailen. Geef hierbij aan of je speciale dieetwensen 
hebt, zoals allergieën of een vegetarische leefstijl. 
 
> Opgeven kan door uiterlijk 6 maart te mailen 
naar ebep@asvprometheus.nl 
> Tijden en kosten in overleg met de kok 
 

Eten-bij-een-Prometheaan 
 

Woensdag 
8 maart

  

Studievereniging Labyrint organiseert een congres 
dat de positieve en negatieve kanten belicht van 
onderwerpen die iedereen in het dagelijks leven 
tegenkomt. Onderwerpen zoals geluk, slaap en 
sport zullen de revue passeren, evenals lezingen 
over suïcide, onbekende eetstoornissen en sociale 
mediaverslavingen.  Een volle dag kost 7,50 euro 
voor leden en 15,- euro voor niet-leden. Kaartjes 
voor een dagdeel kosten 4,50 euro voor leden en 
7,50 euro voor niet-leden.  
 
> Verzamelen om 11.00 uur voor de ingang van 
het Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10 
 
 
 
 
 
 
 

Congres Labyrint 
 
 

Vrijdag 
3 maart 

Psychologiegilde 

Leer je interstedelijke mede-creatieveling kennen 
en kom gezellig naar Amsterdam om met 
Particolarte en ViaKunst een leuk feestje te 
bouwen. Allereerst eten we gezellig pizza bij 
pizzeria Il Palio. Hierna volgen we een rondleiding 
over de geschiedenis van de stukjes Amsterdam 
waar we doorheen lopen. Om 20.00 uur begint dan 
de bandjesavond in café Maloe Melo. Hier kan 
onder het genot van live muziek geborreld 
worden. Wil een band aanmelden voor de 
bandjesavond? Mail dan naar info@particolarte.nl. 
 
> 17.00 uur Pizza bij restaurant Il Palio 
(Leidsekruisstraat 23) 
> 18.30 uur Stadswandeling 
> 20.00 uur Bandjesavond bij bluescafé Maloe 
Melo 
 

Activiteit zusterverband Vrijdag  
10 maart 

Voel jij je ook altijd zo'n podiumbeest? Vanavond 
krijg je de kans om jouw unieke talent aan andere 
Prometheanen te laten zien. Kun jij prachtige 
chansons zingen, speel je piano als de beste of 
komen er prachtige gedichten uit jouw creatieve 
brein? Breng het ten gehore tijdens het jaarlijkse 
Open Podium. 
 
> Vanaf 20.00 uur in de Kapelzaal (Oude Vest 45) 
> Geef je uiterlijk 20 maart op door te mailen 
naar talent@asvprometheus.nl 
 
 

Open Podium Dinsdag 
21 maart

  

Fotografie is overal om ons heen in ons dagelijks 
leven. In de hedendaagse kunst zijn vele 
interessante voorbeelden te vinden van 
kunstwerken waarin de visuele communicatie 
van het medium fotografie in het dagelijks 
leven kritisch wordt ondervraagd. Kunsthistorica 
Helen Westgeest zal ons vanavond enkele van 
deze voorbeelden laten zien. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Vergulde Kruik 

Fotografie in de hedendaagse kunst 
Helen Westgeest 

Woensdag 
15 maart 
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De verkiezingen van 15 maart zijn een feit en de 
verkiezingsgekte neemt langzaam af. Dus is het de 
hoogste tijd om rustig een stap terug te doen en 
een analyse te maken van dit politieke instituut 
van inspraak. Dit zullen wij samen doen met Joop 
van Holsteyn, bijzonder hoogleraar in 
kiezersonderzoek en adviseur van het 
EenVandaag Opiniepanel. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Lipsius 0.28 
> Borrel vanaf 22.00 uur in Café de Keyzer 
 

Politiek gedrag  
Joop van Holsteyn 

Woensdag 
22 maart 

Op de vijfentwintigste dag van maart zal het 
vijfentwintigjarig lustrum van Prometheus gevierd 
worden met een lustrumdag! Prof. dr. Jacco 
Hoekstra, verbonden aan de TU Delft, zal ons 
meenemen naar de toekomst van de lucht- en 
ruimtevaart. De lezing wordt gevolgd door een 
heerlijke high tea. Ook zullen dan het lustrumboek 
en de nieuwe merchandise gepresenteerd worden. 
De high tea wordt gevolgd door een borrel in Café 
de Keyzer en bij voldoende belangstelling is er in 
de avond een afsluitend diner. 
 
> Vanaf 12.30 uur in studentencentrum Plexus 
(Kaiserstraat 25) 
> Geef je uiterlijk 12 maart op door te mailen 
naar lustrum@asvprometheus.nl 
> Voor de high tea zijn wij op zoek naar jouw 
heerlijke baksels. Wil je iets bakken? Laat het 
dan weten aan de lustrumcommissie! 

Zaterdag 
25 maart 

Lustrumdag  

Ve Lustrum: een reis door de tijd 

Commissie ‘O Navegador’ neemt de 
buitenlandreizigers mee naar vele monumenten 
die verbonden zijn aan de rijke 
zeevaardersgeschiedenis van Portugal. Prof. dr. 
Antunes, professor economische geschiedenis aan 
de universiteit Leiden, heeft in Lissabon 
gestudeerd en zal middels een beschrijving van 
ons reisprogramma licht doen schijnen op deze 
interessante en belangrijke periode in de Portugese 
geschiedenis. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 

BRC-lezing 
Cátia Antunes 

Woensdag 
29 maart 

Haal je deftige kleding uit de kast en poets die 
mooie schoenen op, want het is bijna zo ver: het 
Prometheusgala! Het zal weer een avond vol 
prachtige kleding, maar ook goede sfeer en 
gezelligheid worden. Koop je kaartjes voor het 
gala en het voorafgaande diner bij de 
galacommissie en zorg dat je erbij bent!  
 
> 18.00 uur diner op mysterieuze locatie 
> 21.00 uur gala in het Leids Danscentrum 
(Lammenschansweg 134A) 
 

Gala Vrijdag 
31 maart 

Na een uitstap naar de toekomst tijdens de 
lustrumdag keren we nu terug naar het verleden. 
Heb jij je altijd al eens een echte ridder willen 
voelen? Grijp dan nu je kans en doe mee met de 
workshop zwaardvechten! 
 
> Om 19.00 uur (klokke!) in het Rijnlands 
Lyceum Oegstgeest 
> Kosten: 12,50 euro 
> Geef je op door te mailen naar 
lustrum@asvprometheus.nl. Je kunt je opgeven 
vanaf zondag 26 maart 12.00 uur. Doe dit snel, 
want er is maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar 

Vrijdag 
7 april 

Zwaardvechten  

Ve Lustrum: een reis door de tijd 

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 Movies that Matter festival vindt zijn 
oorsprong in het Amnesty International Film 
Festival. Op het festival zullen rond de 70 films en 
documentaires worden vertoond waar de thema’s 
mensenrechten en menselijke waardigheid 
centraal staan. Bij de meeste films en 
documentaires zal er een verdiepende inleiding 
worden gegeven. Voor meer informatie kun je 
terecht op moviesthatmatter.nl/festival/.  

24 maart 
t/m 1 april Movies that Matter Festival 

 

Cultuurtip! 

Wat is dierenwelzijn? 
 
Thomas Hobbes beschreef  het leven van de mens in de 
natuurtoestand (een tijdsperk voor alle beschavingen, 
gemeenschappen etc.) als “solitary, poor, nasty, brutish, and 
short”. Als we aannemen dat er ook een natuurtoestand 
bestaat voor dieren, wat is dan het verschil in de kwaliteit van 
leven van een dier in gevangenschap dat goed verzorgd wordt 
en een wild dier dat constant vreest door een ander dier te 
worden opgegeten? 
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