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Een bijzondere eredoctor wordt 
gelauwerd in de Pieterskerk: 
Jennifer Chayes, directeur 
onderzoek bij Microsoft. Onder 
Chayes’ leiding kwamen grote 
doorbraken tot stand op het  
gebied van complexe netwerken.
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Na 27 jaar trouwe dienst geeft 
pedel Willem van Beelen de staf 
door aan zijn opvolger, Erick van 
Zuylen. Tot grote ontsteltenis 
van de universiteit overlijdt Van 
Beelen onverwacht, kort nadat 
hij met pensioen is gegaan. 

PLECHTIGHEDEN
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Nieuwe huisvesting voor de Universiteit Leiden in Den Haag: eind 2016 verhuizen 
wetenschappers en studenten afkomstig uit zes faculteiten naar Wijnhaven, een van 
de drie vestigingen van de campus in Den Haag, in het bestuurlijke hart van Nederland.
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Politici moeten meer grip krijgen op 
internationale ambtenaren. Hiervoor 
pleit Kutsal Yesilkagit, hoogleraar 
International Governance en decaan 
van de Faculteit Governance and 
Global Affairs, in zijn oratie. 

Bestuurskundige Sandra
Groeneveld behandelt in
haar oratie de spagaat van
de overheid: bureaucratie is
nodig, maar maatwerk ook.

DEN HAAG

55



De universiteit koestert de band 
met alumni. In 2016 opent een 
fraai en toegankelijk Alumni Huis 
haar deuren aan het Rapenburg. 
De teams van Lilian Visscher 
(directeur Alumnibureau) en 
Siep Wijsenbeek (directeur Leids 
Universiteits Fonds) werken hier 
samen.
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Een soort marktplaats maar dan voor kennis, 
ervaring en netwerken. In het nieuwe online 
mentornetwerk helpen alumni – verspreid over 
de wereld – studenten en pas afgestudeerden 
op weg in hun carrière. 

ALUMNI

77



‘De vluchtelingen van nu zijn de Nederlanders van morgen.’ Met die boodschap opent de voormalige vluchteling en  
biologiestudent Lesage Munyemana het academisch jaar. Hij is initiatiefnemer van Meeting Point. In deze huiselijke  
ontmoetingsplaats in studentencentrum Plexus kunnen vluchteling-studenten terecht voor advies en een luisterend oor.
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Les geven over het heelal of over interculturele communicatie. Syrische docenten volgen de training The Mobile Educator  
en ontwikkelen hun eigen lessen. Het certificaat, hier uitgereikt aan Nour Fattouh door Andrée van Es, voorzitter van de  
Nationale UNESCO Commissie, helpt hen op weg naar werk. De gratis training is het resultaat van crowdfunding en is 
ontwikkeld door het ICLON en Dutch Academic Services. 

NIEUWE KANSEN
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Congrats! De eerste lichting studenten van de jonge, Engelstalige bacheloropleiding Psychology studeert af.  
De universiteit wordt steeds internationaler en biedt, naast tientallen Engelstalige masteropleidingen, ook  
acht Engelstalige bacheloropleidingen aan. 
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Een vlotte start van de studie: 295 studenten van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen  
halen hun propedeuse in één jaar en krijgen op een feestelijke bijeenkomst hun diploma uitgereikt. 

GESLAAGD!
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De universiteit stimuleert innovatieve en ondernemende studenten en onderzoekers. Daarom is, samen met gemeente 
en hogeschool, HUBspot opgezet. Dit nieuwe Leidse centrum voor innovatie en ondernemerschap is een broeinest 
voor (student)ondernemers die met creatieve ideeën de markt willen veroveren. De Universiteit Leiden staat vierde op  
de Reuters-ranglijst van meest innovatieve Nederlandse universiteiten. 
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Wat is hipper: cool of gers? Het nieuwe Taalmuseum gaat van start met een expositie in het Leidse stadhuis. 
Het Taalmuseum Leiden is een initiatief van de universiteit. Tal van Leidse wetenschappers werken eraan mee. 

NIEUW IN LEIDEN 
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Twee Leidse wetenschappers ontvangen de Heineken Young Scientists Award. 

Historicus Karwan Fatah-Black krijgt de prijs voor zijn 
studie naar slavernij rond de Gouden Eeuw. 

Biomedicus Mariëtte Boon wordt beloond voor haar 
onderzoek naar ‘bruin vet’ dat bijdraagt aan de  
behandeling van obesitas. 
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Elian Yahe, student Internationale betrekkingen 
en organisaties, vertegenwoordigt twee jaar 
lang Nederlandse jongeren bij de Verenigde 
Naties. 

Rechtenstudenten winnen de Innovatieprijs van De Brauw voor hun app waarmee je met je smartphone bezwaar kan 
maken tegen boetes. 

Bestuurskundestudente Esther Mangelsdorf (midden) wint de Ben 
Pauw Scriptieprijs voor de beste masterscriptie op het terrein van 
Public Affairs.

JONG TALENT
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Als eerste medische instelling ter wereld biedt het LUMC een MOOC (Massive Open Online Course) over nier- en 
pancreastransplantaties, met onder andere dr. Marlies Reinders. De hele wereld kan in 2016 zo’n twintig gratis Leidse 
MOOCs volgen, over uiteenlopende onderwerpen. 
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Wat weten bedrijven en de overheid allemaal van je en wat doen ze met die informatie? Die vraag behandelt jurist Bart Schermer, 
gespecialiseerd in privacy- en internetrecht, in zijn college bij de Universiteit van Nederland. Diverse andere Leidse wetenschappers 
gingen hem voor. De colleges worden uitgezonden op tv en zijn online beschikbaar op universiteitvannederland.nl. 

ONLINE LEREN
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Een recordaantal studiekiezers, bijna 7.000, bezoekt de Open Dag. Ze kunnen alvast een college bijwonen, studenten 
die de opleiding als geen ander kennen het hemd van het lijf vragen, en een rondje langs de verenigingen maken als 
voorproefje van het studentenleven. 
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Natuurkunde – een studie voor mannen? Natuurlijk niet! Tientallen meiden uit 5- en 6-vwo maken op de jaarlijkse 
Physics Ladies’ Day kennis met de studie en met Leidse vrouwelijke natuurkundigen.

STUDIEKEUZE
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Een opzienbarende actie: in de Senaatskamer zijn vanaf Internationale Vrouwendag een maand lang alleen 
portretten van vrouwelijke hoogleraren te zien. Initiatiefnemers Athena’s Angels (vier vrouwelijke hoogleraren) 
willen meer ruimte voor vrouwen in de wetenschap. De universiteit steunt het initiatief van harte. 



Een inclusieve en diverse universiteit waar iedereen, ongeacht afkomst of persoonlijke voorkeuren, zich thuis voelt. 
Hoe zorgen we daarvoor? Een heel diverse groep van studenten en alumni adviseert de universiteit hierover. 

DIVERSITEIT/INCLUSIVITEIT
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Meer inzicht in de Marokkaanse cultuur en samenleving. Zowel de wetenschap als de maatschappij profiteren van  
de kennis van het NIMAR, het nationale expertisecentrum Marokkostudies. Het centrum is gevestigd in Rabat en  
onderdeel van de Leidse Faculteit Geesteswetenschappen.
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Meer dan 100 Leidse wetenschappers doen onderzoek naar Afrika, van 
Angola tot Zuid-Afrika, en de universiteit wil dat verder stimuleren. Na 
vele jaren van samenwerking is het Afrika-Studiecentrum Leiden (ASCL) 
nu ook onderdeel van de universiteit.

AFRIKA
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Leren pleiten in een ‘echte’ rechtszaal. Dankzij een zeer succesvolle crowdfundingsactie heeft de Leidse rechtenfaculteit 
nu een mooie zaal voor de oefenrechtbank van Moot Court – het vak dat studenten leert een pleidooi te houden. De zaal 
is vernoemd naar de in 2015 overleden Hans Nieuwenhuis, emeritus hoogleraar privaatrecht in Leiden.
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Wat is de rol van de premier in de ministerraad? Een ervaringsdeskundige kan die vraag natuurlijk het best  
beantwoorden. Daarom krijgen rechtenstudenten les van de gedroomde gastdocent: premier Mark Rutte.  
Hij studeerde geschiedenis in Leiden.

HET RECHT IN DE PRAKTIJK
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Hoe is het werkelijk onder professoren? Als een antropoloog op safari ging televisiemaker Michael Schaap 
op onderzoek uit. De Hokjesman maakte een filmisch portret van Leidse professoren.
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Portretten van hoogleraren die tijdens de dies natalis voor het eerst meelopen in het cortège, de lange stoet van hoog-
leraren. ‘Ik vind het schitterend – het hoort bij ons wij-gevoel’, aldus een van hen.

Martine Jager David Fontijn

Hein Verspaget Pauline Schuyt

ONDER PROFESSOREN
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Diverse Nobelprijswinnaars werkten er en tegenwoordig staat ze in de frontlinie van de quantumrevolutie. 
De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen bestaat 200 jaar en dat moet gevierd worden!
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Gloednieuw! Betàstudenten en onderzoekers werken in het nieuwe Gorlaeus Gebouw in laboratoria die uitgerust zijn 
met de modernste apparatuur. 

Henk Kamp, minister van Economische Zaken, opent de nieuwe Biotech Training Facility, een oefenlab in het Leiden Bio 
Science Park. Studenten en professionals in de life sciences kunnen hier onderzoeksvaardigheden trainen. 

SCIENCE
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Twee belangrijke thema’s uit de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA), Cancer pathogenesis and Therapy en Vascular 
and Renegerative medicine krijgen nieuwe impulsen vanuit het LUMC. De komst van Neefjes, Oova en Van Dongen 
versterkt het Leidse onderzoek naar kanker. Rabelink pleit bij NWA voor investeringen in regeneratieve geneeskunde. 

Jacques Neefjes Jacques van Dongen

Huib Ovaa Ton Rabelink
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Met onderzoek, onderwijs en de huisartsenopleiding draagt het LUMC bij aan de gezondheid van de inwoners van  
Den Haag. De eerste artsen in opleiding daar poseren op de stoep van de campus.

GEZONDHEID

31



Studeren in hypermodern en traditioneel China. Steeds meer Leidse studenten volgen ook onderwijs in China. 
Ze krijgen een stoomcursus ICT in de Chinese Silicon Valley of oefenen hun Mandarijn op het platteland. 
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Van harte! Vijftig internationale topstudenten krijgen een certificaat. Ze hebben allen een gewilde beurs van het 
Leiden University Excellence Scholarships Programme. Zo’n 750 studenten meldden zich hiervoor aan. Degenen 
met de beste cijfers en sterkste motivatie krijgen een beurs. 

INTERNATIONAAL
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Een bij Texel opgedoken koninklijke garderobe blijkt toe te behoren aan de hofhouding van de 17e-eeuwse Engelse koningin 
Henrietta Maria. Dat ontdekken cultuurhistorici Nadine Akkerman van de Universiteit Leiden en Helmer Helmers van de 
Universiteit van Amsterdam.

34



Drones zijn een goed hulpmiddel om door de mens aangebrachte veranderingen in het landschap in kaart te brengen. 
Geofysicus Till Sonnemann en zijn collega’s van het archeologisch project NEXUS1492 experimenteren ermee in  
moeilijk doordringbare gebieden in de Cariben.

ONTDEKKINGEN
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Meer zonnepanelen op de universiteitsgebouwen? Minder vlees in de kantine? Studenten en medewerkers met 
goede suggesties voor een duurzamere universiteit kunnen voortaan aankloppen bij het Leiden University Green 
Office. Studenten runnen dit groene kantoor en helpen bij het realiseren van de ideeën. 

36



Maar liefst 36 slootjes vormen samen het Levend Lab. Om de effecten op de natuur te onderzoeken worden de voor 
dit doel aangelegde slootjes blootgesteld aan lage doseringen chemische landbouwstoffen. Met deze kennis kunnen 
onze wateren beter beschermd worden. Via een crowdfundingactie is geld opgehaald voor dit Levend Lab. 

DUURZAAMHEID
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Zo’n 4.000 bezoekers dompelen zich in de Leidse Nacht van Kunst & Kennis onder in cultuur en wetenschap. Ze kunnen 
bijvoorbeeld in de Schouwburg eindelijk iets snappen van de magie van wiskunde. Of schilderen met bacteriën in het 
Rijksmuseum van Oudheden. En afsluiten met de opzwepende muziek van festivalkraker, My Baby. 
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Stop twee vrijgezellen in één container en je krijgt… wetenschap! Een team van Leidse psychologen laat bezoekers 
van muziekfestival Lowlands daten met elektroden op het lijf. Is een geslaagde date te voorspellen op basis van 
non-verbale communicatie en lichamelijke reacties? De eerste resultaten wijzen die kant uit.

MEEDOEN MET WETENSCHAP
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Een selfie met T.rex. Of met de honderden andere eerstejaars en mentoren, in de zeer zonnige Leidse El Cid-week,  
de introductieweek voor nieuwe studenten. Heel Leiden transformeert in één groot openluchtfestival, nostalgisch 
gadeslagen door talloze alumni. 
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Een primeur: ‘Haagse’ studenten van de Universiteit Leiden krijgen een eigen introductie, de HOPweek (Hague 
Orientation Programme). Natuurlijk op de mooiste locaties zoals het Binnenhof en het strand. Ruim 700 nieuwe 
studenten leren in een mum van tijd elkaar, de universiteit en de stad Den Haag kennen.

WELKOM EERSTEJAARS!
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Wat doe je als je plagiaat ontdekt? De speelfilm On being a scientist leert studenten integer te zijn in de wetenschap. 
Bas Haring, hoogleraar Publiek begrip van wetenschap, is projectleider van de film die nu in colleges wordt gebruikt. 
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Hoe kan terrorisme effectief bestreden worden? Het Institute of Security and Global Affairs van de universiteit 
organiseert twee internationale conferenties over veiligheid. Conclusie: professionals uit de praktijk moeten de 
band met wetenschappers aanhalen zodat onderzoek werkelijk kan bijdragen aan de bestrijding van terrorisme.

WETENSCHAP
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Een grote impuls voor de zoektocht naar nieuwe antibiotica. Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, investeert 
hierin de komende vier jaar ruim zes miljoen euro. Het onderzoek vindt onder andere plaats in het Leidse Centre for 
Antimicrobial Research, waarin Leidse onderzoekers samenwerken met wetenschappers uit Groningen en Amsterdam.
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Voortaan kunt u ook in Nederland ontlasting doneren. Het LUMC opent Nederlands eerste feces-transplantatiebank. 
Deze ‘poepbank’ helpt mensen met darmaandoeningen. Transplantatie met gezonde darmflora blijkt een effectieve 
behandelmethode.

ZIEKTEN
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Stress en gepieker verminderen 
met behulp van een smartphone. 
Leidse psychologen ontwikkelen 
een training waardoor deelnemers 
dagelijks via een app leren omgaan 
met stressvolle gebeurtenissen.
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Hoe onderzoek je op het schoolplein sociaal gedrag van kinderen zonder hun spel te verstoren? Leidse informatici 
en psychologen bedachten samen een oplossing: met video en sensoren registreren ze het speelgedrag. Vooral 
vrije speeltijd en fysiek spel lijken van groot belang voor de sociale ontwikkeling van jonge kinderen. 

ONDERZOEK
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Dankzij een beurs van de ERC, de European Research Council, kunnen deze wetenschappers hun onderzoek 
op uiteenlopende terreinen – variërend van Assyriologie tot Psychologie – voortzetten en uitbreiden. Deze en 
andere prijswinnaars staan in de Eregalerij 2016 op onze website.  

ERC Starting Grant
Nikolaus Steinbeis

ERC Starting Grant
Andrea Waters

ERC Consolidator Grant
Caroline Waerzeggers

ERC Starting Grant
Annette van der Helm-van Mil

ERC Starting Grant
Sanne Akkerman

ERC Consolidator Grant
Erik Bähre

ERC Starting Grant
Daniël Pijnappels

ERC Consolidator Grant
Petra Sijpesteijn

ERC Consolidator Grant
Eveline Crone
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Sterrenkundige Henk Hoekstra  
onderzoekt de eigenschappen van 
donkere materie en donkere energie,  
in samenwerking met de European  
Space Agency (ESA), waar hiervoor 
een ruimtevaartuig wordt gebouwd. 
Hoekstra is één van de zeven Leidse  
wetenschappers die in 2016 een 
Vici-beurs krijgen.

PRIJSWINNAARS
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Nieuwe aanwinst voor de Universiteitsbibliotheek: een convoluut. Rechtendecaan Rick Lawson overhandigt 
deze bundel met zeldzame juridische disputaties uit de periode 1596-1604 aan rector magnificus, Carel Stolker. 
De bundel is een geschenk van rechtenalumni. 
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Peter Akkermans en andere Leidse archeologen geven in de media veelvuldig commentaar op de vernietiging van erfgoed 
in Syrië. De archeologen hebben hun onderzoek daar moeten staken sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011. 

ERFGOED
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Joanne Liu, de internationaal voorzitter van Artsen Zonder Grenzen, is Cleveringa-hoogleraar. Mede dankzij haar doortastende 
leiderschap werd de wereldwijde Ebola-uitbraak in 2014 bedwongen. Met de benoeming van Liu wil de Universiteit Leiden 
een bijdrage leveren aan het maatschappelijke en wetenschappelijke debat over de vluchtelingenproblematiek.
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Hoe verder na de Brexit? Europa moet adequater reageren op onvoorziene ontwikkelingen, stelt Luuk van Middelaar, 
hoogleraar Grondslagen en praktijk van de Europese Unie, in zijn oratie. Tientallen Leidse wetenschappers - juristen, 
politicologen, bestuurskundigen en historici - onderzoeken Europese ontwikkelingen vanuit hun vakgebied.

DE WERELD IN LEIDEN
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De Leidse archeoloog Wim Kuijper vindt in Noordwijk een fossiele berenklauw van een van de laatste Nederlandse  
wilde beren die in de beboste duinen leefden, in de tiende eeuw. Leidse en Groningse archeologen publiceerden 
erover in het blad Lutra. Door de jacht en oprukkende menselijke bewoning waren bruine beren in de Romeinse tijd al 
zeldzaam geworden in West-Europa. Uit deze vondst blijkt dat er ook na die tijd nog beren leefden in ons land.
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In 2016 verdedigden 417 promovendi hun proefschrift in het Leidse Academiegebouw, een recordaantal, waarvan 
197 vrouw. 44 procent van de promovendi kwam uit het buitenland. Een van hen was Achmad Adhitya uit Indonesië.

ONDERZOEK
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Wilt u meer weten? 
Het verhaal achter alle foto’s van 2016 vindt u 
op www.universiteitleiden.nl/impressies2016

Volg de Universiteit Leiden in 2017: 
www.universiteitleiden.nl
www.universiteitleiden.nl/nieuwsbrief
  Twitter.com/UniLeiden
  Facebook.com/UniversiteitLeiden
  Youtube.com/UniversiteitLeiden
  Instagram.com/universiteitleiden
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