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Bestuur 

Parcival 

‘Oeh, die maliënkolder en baard zijn echt Frans!’ 
Middeleeuwse etnische stereotypering, racisme, 
naaktheid, humor en spionage zijn enkele 
onderzoeksonderwerpen van Claire Weeda. 
Vanavond zal ze het hebben over 
gemeenschapsvorming in de late middeleeuwen, 
voor iedereen die benieuwd is naar een 13e eeuwse 
versie van Prometheus.  
 
 20.30 uur, Café de Keyzer 

Swinging Middle Ages 
Dr. Claire Weeda  

Diamonds of the Night (1964) is een Tsjechische 
anti-oorlogsfilm waarin twee jongens ontsnappen 
uit een trein op weg naar een concentratiekamp. 
Ondanks het oorlogsthema  is de film is niet bezig 
met  de aanwezigheid van oorlogsvoering, maar de 
focus ligt juist op het menselijk overleven in een 
bijna surrealistische dimensie.  
  
Voorafgaand aan de film zal er een introductie 
gegeven worden door een speciale gast.  
 
 19.00 uur, Lipsius (227) 

Film: Diamonds of the Night 

 

Donderdag 
12 april 

Michiel Pestman is strafrechtelijk 
verdedigingsadvocaat bij onder andere de zaak 
Wilders, het Cambodjatribunaal en het Speciaal Hof 
voor Sierra Leone, en bestuurslid van 
het International Criminal Law Services. Hij heeft 
flink lastige, internationale zaken meegemaakt. Zo 
heeft hij samen met Victor Koppe de tweede man in 
de Cambodjaanse Rode Khmer Nuon Chea 
verdedigd, waar de documentaire 'Defending 
brother no. 2' over is gemaakt. Hij zal ons zijn 
bijzondere verhaal vertellen en de dilemma's 
bespreken in de strafadvocatuur. 
 
 20.30 uur, Lipsius 

Dilemma’s in strafzaken 
Michiel Pestman 

23 juni 1618. Precies een maand geleden hebben 
Boheemse protestanten twee gezanten van de 
Heilige Roomse Keizer uit het Praags Kasteel 
verwijderd. Daar deze verwijdering via het raam 
geschiedde spreken we van een ‘defenestratie’. 
Deze Tweede Praagse Defenestratie is de lont die 
het Europese kruitvat zal doen ontbranden. Al 
honderd jaar staan katholieke en protestantse 
vorsten elkaar naar het leven. Frankrijk wordt 
omringt door Habsburgse landerijen, en eerste 
minister Richelieu wil deze blokkade doorbreken. 
Europa komt samen in Leiden om de komende 
oorlog te bezweren voordat zij plaats heeft. Of dit 
zal lukken is aan jullie! 
 
 Opgeven kan tot en met 4 april door te mailen 

naar 
getyourfilthyhandsoffmydesert@asvpromethe
us.nl 
 

 13.00 uur, Lipsius (148) 
 
 
 

Historisch MUN 

 

 

 

Zaterdag 
7 april

  

Recept voor een gezellige prometheusactiviteit: Men 
neemt de ingrediënten culinair, cultuur, een klein 
vleugje oriëntalisme. Even koken, snijden en rollen 
en wat heb je? Sushi natuurlijk! Kom samen met het 
bestuur sushi maken en het daarna natuurlijk lekker 
opeten. 
 Opgeven kan tot en met 13 april door te mailen 

naar youremysoymate@asvprometheus.nl  
 Vanaf 16.30 uur, bij Lotte en Jurrian op de 

Klikspaanweg 
 Kosten: Tussen de 3,50 en 4,00 euro 

 

No More Mr. Rice Guy 
Sushi! 

Zondag 
15 april 

Woensdag  
4 april

  

Woensdag 
11 april 

Is het al weer etenstijd? Bof jij even, want je kan 
lekker mee-eten. Die ene dag van de maand dat 
Prometheanen elkaar echt leren kennen is er weer. 
Geef je op als eter of (hulp)kok en laat ons je 
dieetwensen ook gerust weten.  
 
 Opgeven kan tot en met 9 april door te mailen 

naar ebep@asvprometheus.nl  

Eten-bij-een-Prometheaan Woensdag 
11 april 
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Schotland is enorm rijk aan cultuur, en commissie 
Caledonia zal met enkele korte lezingen een 
sfeerimpressie geven van dit diverse land.  
Verschillende onderwerpen komen aan bod: Van 
de taalveranderingen in het Schots tot de woeste 
Border Reivers, tot de representatie van verzetsheld 
William Wallace in populaire cultuur. Ook voor 
degenen die niet met Prometheus meegaan op reis 
is dit een uitgelezen kans om wat nieuws te leren 
over Schotland, het enige land met een eenhoorn 
als nationaal dier.  
 
 20.30 uur, Café de Keyzer 

Mu dhéidhinn Alba 

Woensdag  
25 april 

Gerard van Westen is oprichter van de 
Computational Drug Discovery group binnen het 
Leiden Academic Centre for Drug Research. In zijn 
onderzoek maakt hij gebruik van Big Data om 
geneesmiddelenonderzoek de goede richting in te 
sturen. Vanavond zal hij vertellen over hoe data-
analyse zal helpen om een medicijn tegen kanker te 
vinden. 
 
 20.30 uur, Café de Keyzer 

Onderzoek van levensbelang 
Dr. Gerard van Westen  

Woensdag  
18 april

  

27 april is het eindelijk zover: dan gaat Prometheus 
naar Schotland! We zullen gedurende 10 dagen 
Edinburgh en Inverness bezichtigen, en genieten 
van alles wat dit land te bieden heeft: de prachtige 
natuurlandschappen, de oude kastelen, de whiskey 
en natuurlijk de zachte klanken van de doedelzak. 
Commissie Caledonia is enorm enthousiast en 
hoopt alle deelnemers een onvergetelijke reis te 
kunnen bezorgen! 

Buitenlandreis Schotland 

27 april –  
6 mei

  

Het heeft even geduurd, maar nu is het dan toch 
bijna zo ver: de onthulling van de almanak van 
2017! Ben jij benieuwd hoe prachtig de almanak 
geworden is? Wat het thema is? Wat je mede-
Prometheanen allemaal geantwoord hebben op de 
gekke enquêtevragen? Komt het zien en beleven op 
de grote presentatie-avond, en maak gelijk van de 
gelegenheid gebruik om jouw almanak op te halen 
en wat leuks te schrijven in de almanakken van 
anderen. 
 
 22.00 uur, Café de Keyzer 

Dinsdag 
17 april Almanak presentatie 

De reis naar Schotland is al heel dichtbij, en de 
commissie zal alle relevante informatie mededelen 
aan de deelnemers! Dus ga je mee op BRC? Mis 
deze avond dan vooral niet, anders sta je 27 april 
misschien plotseling op het verkeerde vliegveld. 
 
 20.30 uur, Café de Keyzer 

Buitenlandreis infoavond 

Dinsdag 
17 april 

Ontdek Leiden door de ogen van een 
buitenstaander, de Amerikaanse professor 
Antropologie Mark Neupert. Erfgoed Leiden 
presenteert  in samenwerking met  Trianon de 
documentaire Cobblestones Stories. Neupert 
gebruikt deze documentaire in zijn colleges om 
Amerikaanse studenten inzicht te geven over hoe 
modern leven functioneert in een oude stedelijke 
omgeving zoals Leiden. Neupert zal bij deze 
screening aanwezig zijn om de film toe te lichten en 
te vertellen over zijn plannen voor een nieuwe film 
over Leiden. Na afloop is er tijd om hem vragen te 
stellen en te ontmoeten. 
 
 19.00 uur, Trianon 
 Kosten: 3,50 euro, tickets inclusief een 

consumptie naar keuze! 
 De voertaal van het evenement is Engels. 
 Let op! Er is een beperkte hoeveelheid plekken 

dus reserveer van te voren zelf je ticket 

Cobblestone Stories  

Cultuurtip! 

Almanakcommissie 

BRC ‘ Caledonia’ 

BRC ‘Caledonia’  

Maandag 
23 april  

BRC ‘ Caledonia’ 


