
Nominatie Kaiserprijs voor Dominique Petit dit de la Roche 
 
Dominique is sinds het begin van haar studie sterrenkunde betrokken bij de outreach 
activiteiten op de Oude Sterrewacht. Ze startte als rondleider in haar eerste studiejaar en 
kreeg daarna al gauw de smaak te pakken. In 2015 werd ze namelijk bestuurslid van het 
Leidsch Astronomisch Dispuut F. Kaiser, als vice voorzitter en assessor Oude Sterrewacht. 
Als bestuurslid verzorgde ze de opleiding van de rondleiders, waarbij ze essentiële 
verbeteringen invoerde, zoals de introductie van een etiquette cursus, kwaliteitscontroles en 
een strakke planning voor de rondleiders-opleiding als geheel. Dit deed zij allemaal naast 
haar taken bij het dispuut en natuurlijk haar studie. Dominique coördineerde in dit jaar ook 
de jaarlijkse open dagen  en een groot evenement rond de Mercurius overgang. Daarnaast 1

was zij een actieve vrijwilliger bij de Kaisere lentelezingen .  2

 
Na haar bestuursjaar wilde Dominique nog niet stoppen met de outreach activiteiten en ging 
zij door met het opleiden van studenten in het gebruik van de oude telescopen en in de 
geschiedenis van het gebouw. Daarnaast werd zij de voorzitter van de Lente Lezingen 
commissie 2016-2017 en maakte samen met de rest van de commissie een succesvol 
evenement rondom het thema ‘kosmologie’. 
 
Tijdens haar vierde studiejaar was Dominique inmiddels een bekend figuur op de oude 
Sterrewacht die veel wist alle outreach activiteiten. Tevens werd zij actief bij platform 
Daedelus  van de LWSK waar zij een college over astronomie in alle golflengtes gaf aan 3

geïnteresseerde amateurs. Zij was de eerste student die een bijdrage leverde aan dit project 
en wist voor het jaar erna ook andere studenten enthousiast te maken voor het platform.  
 
Dominique zit nu in haar laatste jaar van haar studie en richt zich op het afronden van haar 
scriptie en het vinden van een promotieplek, maar maakt waar nodig alsnog tijd vrij voor de 
Sterrewacht. Deze jarenlange vrijwillige inzet van Dominique vinden wij een geweldige 
prestatie en hopen dat u het daarmee eens bent. Om deze reden willen wij haar graag 
voordragen voor de Kaiserprijs.  
 
Namens Het Kaiser Bestuur 2017-2018 en Pedro Russo 

1  Nacht van Kunst en Kennis, De Open Dag, de Midzomernacht en de Museumnacht (In totaal zijn 
hier ~2500 mensen op afgekomen.) 
2  De Kaiser Lente Lezingen is een jaarlijks evenement waar leden van het L.A.D. F. Kaiser dispuut 
een viertal lezingen voor het algemeen publiek organiseren rondom een sterrenkundig thema. Het 
evenement zal dit jaar haar eerste lustrum vieren.  
Zie: http://www.oudesterrewacht.nl/lentelezingen/  
3  Platform Daedalus is een nieuw initiatief van de LWSK dat de nadruk legt op Denken, Doen, Leren. 
Onder leren vallen avond cursussen voor amateurs en geïnteresseerden die gericht zijn op het 
bijspijkeren van sterrenkunde kennis. Dit wordt gedaan door middel van colleges gegeven door 
amateurs,  studenten en sterrenkundigen. Zie: http://lwsk.nl/?page_id=926  


