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De Rijksuniversiteit Groningen is trots op haar alumni. Zij zijn onze ambassadeurs en 
voelsprieten in de samenleving. Elk jaar onderscheiden we één van hen met de titel Alumnus 
van het Jaar. Het is een prijs die is bedoeld als uiting van waardering én van aanmoediging. 
De Alumnus van het Jaar heeft in onze ogen een bijzondere bijdrage geleverd aan de 
maatschappij, de wetenschap en/of cultuur, is een inspiratiebron voor anderen en geldt als 
een belofte voor de toekomst. 

Tot nog toe hebben we de prijs mogen uitreiken aan Jeroen Smit, Jelle Brandt Corstius, 
Stine Jensen, Matthijs Bierman, Wim Pijbes en Monica Arach de Nyeko. Een reeks klinkende 
namen waar de nieuwe Alumnus van het Jaar absoluut bij hoort. Ze vertegenwoordigen, elk 
voor zich, waarden en eigenschappen die de Rijksuniversiteit Groningen belangrijk vindt en 
waarvan we hopen dat die hier in Groningen tot wasdom zijn gekomen.  

De Rijksuniversiteit Groningen verkiest tot Alumnus van het Jaar 2015:  

Luuk van Middelaar (1973)  

Maatschappelijk relevant en over grenzen 
heen kijkend 
Luuk van Middelaar heeft zich ontwikkeld 
tot een vooraanstaand politiek commentator 
op gebied van Europese eenwording en 
internationale politiek, en kreeg veel lof 
voor zijn onderzoek naar de politieke 
grondslagen van het Europese 
integratieproces. Als politiek filosoof houdt 
hij zich bezig met een thema dat ook voor de Rijksuniversiteit Groningen primair op de 
agenda staat: sustainable society. Onderzoek en onderwijs dat zich richt op de voorwaarden 
voor goed samenwerkende, weerbare en inclusieve samenlevingen. Onderwerpen die in Van 
Middelaar’s werk centraal staan – democratie en gemeenschap, politieke verhoudingen, 
culturele identiteit, integratie - horen hier onherroepelijk bij. 

Multidisciplinair, analytisch, verbindend 
Van Middelaar weet bovendien goed te schakelen tussen verschillende werelden: de praktijk 
in Brussel en Den Haag en de academische wereld. Praktijk en wetenschap versterken 
elkaar. Uit een interview met Franka Hummels in Broerstraat 5: “Behalve deelnemer is Van 
Middelaar bewust ook toeschouwer. Na zijn studie ging hij naar Brussel om praktijkervaring 
aan zijn theoretische kennis toe te voegen. Die ervaring breidde hij uit met een 
adviseurschap in Den Haag, bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. Daarna nam hij vrij om 
de twee werelden – de theorie en de praktijk – met elkaar te verenigen in een boek. Het 
resultaat, De passage naar Europa, de geschiedenis van een begin, waar hij in 2009 ook op 
promoveerde, is zeer positief onthaald en wordt nu in heel Europa vertaald.”  

Na een periode van schrijven, was hij in 2010-2014 vervolgens als speechschrijver 
verbonden aan het kabinet van de vaste voorzitter van de Europese raad, H.A. van Rompuy, 
en hierna gaf hij vervolg aan zijn academische carrière als Hoogleraar Grondslagen en 



praktijk van de Europese Unie en haar instellingen in Leiden en Hoogleraar Europese 
Waarden aan Louvain-la-Neuve. 

De RUG bewondert Van Middelaar om deze veelzijdigheid en stimuleert multidisciplinair 
onderzoek en onderwijs ook binnen de organisatie.  

Kritisch, overtuigend, verhelderend, vasthoudend 
Van Middelaar is een voorbeeld als het gaat om kritisch denken. Als student Geschiedenis 
en Filosofie haalde hij in zijn scriptie ‘Politicide’ de heersende Franse filosofie onderuit en 
behaalde daarmee een 10 en de prestigieuze Prix de Paris. Deze kritische denkwijze heeft 
hij na zijn studietijd vast weten te houden. Zijn boek De passage naar Europa wordt als 
baanbrekend gezien, omdat hij hierin een volledig nieuwe visie op Europa presenteert en 
verfrissende verklaringen biedt voor het feit dat de Europese eenheid opnieuw ter discussie 
staat (bron: Broerstraat 5).  

Luuk Van Middelaar is daarmee een toonbeeld van de slogan van de RUG: Think Bold. 

Biografie 
Luuk van Middelaar studeerde in 1999 af aan de RUG in de geschiedenis en de filosofie. Zijn 
scriptie Politicide werd als boek uitgegeven. Hij werkte als adviseur van Frits Bolkestein toen 
deze eurocommissaris was en later ook als adviseur van VVD fractieleider Jozias van 
Aartsen. In 2009 promoveerde hij aan de UvA cum laude met De passage naar Europa, 
geschiedenis van een begin, dat zeer goed ontvangen en meermalen bekroond en vertaald 
werd. Van 2010-2014 maakte hij als speechschrijver deel uit van het kabinet van Herman 
Van Rompuy, de eerste Europese ‘president’. Momenteel is hij hoogleraar Europese 
waarden in Louvain-la-Neuve en hoogleraar Grondslagen en praktijk van de Europese Unie 
en haar instellingen aan de Universiteit Leiden. Ook is hij columnist voor NRC Handelsblad 
en schrijft hij aan zijn derde boek. 
 
Juryleden 
De juryleden van de Alumnus van het Jaar verkiezing 2015 zijn: 

• Prof.dr. Elmer Sterken, Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen 
• Prof.drs. Jeroen Smit, voormalig hoogleraar Journalistiek RUG en de eerste Alumnus 

van het Jaar (2009) 
• Drs. Jan Willem Baud, alumnus en bestuurslid van het Ubbo Emmius Fonds 
• Prof.dr.mr. Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap RUG 

  

http://zoeken.nrc.nl/?q=van+middelaar


Jury report Alumnus of the Year 2015 

The University of Groningen is proud of its alumni. They are our ambassadors, who keep us 
connected to society. Each year we distinguish one of them with the title Alumnus of the 
Year. An expression of appreciation and encouragement. The Alumnus of the Year has 
made a valuable contribution to society, science and/or culture, is an inspiration to others 
and serves as a promise for the future. 

So far we have awarded the prize to Jeroen Smit, Jelle Brandt Corstius, Stine Jensen, 
Matthijs Bierman, Wim Pijbes and Monica Arach the Nyeko. Each of them carry out values 
and qualities that are important to the University of Groningen. We hope their time in 
Groningen has played a part in the development of these characteristics. It is a series of 
renowned names, and our new Alumnus of the Year, absolutely belongs amongst them. 

The University of Groningen Alumnus of 
the Year 2015 is:  

Luuk van Middelaar (1973)  

Socially relevant, crossing borders 
Luuk van Middelaar has become a 
leading political commentator in the field 
of European integration and international 
politics, and received much praise for his 
research on the political foundations of 
the European integration. As a political 
philosopher, he works on a theme that is important to the University of Groningen: 
sustainable society. It focusses on research and education on the conditions for good 
collaborative, resilient and inclusive societies. Subjects of Van Middelaar’s work - democracy 
and communities, political relations, cultural identity, integration – are vital to this field. 

Multidisciplinary, analytical, uniting 
Van Middelaar knows how to switch between different fields. Between practice in Brussels 
and The Hague and the academic world; practice and science are mutually reinforcing. From 
an interview with Franka Hummels in Broerstraat 5 [freely translated]: "Besides being a 
participant he is also a conscious observer. After graduating, he went to Brussels to add 
practical experience to his theoretical knowledge. He expanded that experience by becoming 
an adviser in The Hague to the conservative-liberal party (VVD) in the house of 
representatives. Then he took some time to unite these two worlds - theory and practice - in 
a book. The result: The passage to Europe, that earned him his doctorate. It has been very 
well received in 2009 and has been translated throughout Europe." 

After a period of writing, he continued as a speech writer attached to the office of the EU 
President H.A. Van Rompuy. He then went on to continue his academic career as a 
Professor of Foundations and Practice of the European Union and its Institutions, and 
Professor of European Values at Louvain-La-Neuve. 



The University admires Van Middelaar for this versatility, that fits the University’s 
encouragement for multidisciplinary research and education. 

Critical, persuasive, enlightening, tenacious 
Van Middelaar is a true example when it comes to critical thinking. As a student of History 
and Philosophy, he questioned the mainstream French philosophy in his thesis 'Politicide'. It 
earned him a 10 out of 10 and the prestigious Prix de Paris. Moreover, he managed to keep 
to his critical way of thinking after his studies. His book “The passage to Europe” was 
groundbreaking, because he presents a completely new perspective on Europe and offers 
sound explanations for the criticism and doubts on the European Union (source: Broerstraat 
5).  

Luuk Van Middelaar is a living example of the slogan of the RUG: Think Bold. 

Biography 
Luuk van Middelaar graduated in 1999 from the University of Groningen in History and 
Philosophy. His thesis “Politicide” was published as a book. He worked as a consultant for 
Frits Bolkestein when he was a commissioner and as an advisor of VVD parliamentary 
leader Jozias van Aartsen. In 2009, he got his doctorate from the UvA with honors with The 
passage to Europe, that was very well-received, has been praised with several awards and 
has been translated in different languages. From 2010-2014, he was part of the cabinet of 
Herman Van Rompuy, the first European "president", as a speech writer. Now, Van 
Middelaar is appointed Professor European Values at Louvain-la-Neuve and Professor of 
Principles and practice of the European Union and its institutions at Leiden University. He is 
also a columnist for NRC Handelsblad and he is working on his third book. 

The judges of the Alumnus of the Year Award 2015: 
• Prof. Elmer Sterken, Rector Magnificus of UG  
• Prof.drs. Jeroen Smit, former Professor of Journalism at UG and the first Alumnus of 

the Year (2009) 
• Drs. Jan Willem Baud, alumnus and member of the Ubbo Emmius Fund of UG 
• Prof.dr.mr. Jan Brouwer, professor of Legal Methods at UG 


