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Geachte aanwezigen, 
 
Sinds 1958 kent de Universiteit Leiden een penning toe aan personen die zich bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de universiteit, de Universiteitspenning. Vandaag heb ik de eer om, namens 
het College van Bestuur, deze zilveren Universiteitspenning uit te reiken.  
 
De persoon aan wie wij op deze manier onze grote waardering willen laten blijken is al vanaf het 
moment dat hij in 1977 als student Biologie aan de Universiteit Leiden startte in zekere zin 
verbonden geweest aan de universiteit en aan de stad Leiden. Na zijn studie promoveerde hij in de 
genetica en ging vervolgens aan de slag bij Janssen. Daar is hij ruim 30 jaar werkzaam geweest. Hij 
noemde eens dat hij een grote passie voor de gezondheidszorg koestert en dat hij gelooft in de 
waarde van geneesmiddelen. Maar  erkende ook dat medicijnen maar een stukje van de puzzel zijn, 
en dat betere gezondheidszorg vraagt om samenwerkingen met alle ketenpartners. 
 
Aan die visie geeft hij onvermoeibaar en met verve invulling: tot vorig jaar als hoofd van de Janssen 
Campus Nederland en als lid van het dagelijks bestuur van de Economic Board Zuid-Holland, en 
momenteel als voorzitter van de Stichting Leiden Bio Science Park. Vanuit die functies droeg en 
draagt  hij  actief en fundamenteel bij aan de ontwikkeling van dit innovation district, dat zich het 
grootste van Nederland mag noemen op het gebied van Life Sciences. Hij vervult daarbij een cruciale 
rol als verbinder tussen de Universiteit Leiden, andere kennisinstellingen, bedrijven en de Gemeente 
Leiden. Maar ook als aanjager van de verdere ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park, en als 
regionale en nationale ambassadeur van dit innovation district. 
 
Dames en heren, u heeft natuurlijk allang begrepen om wie het hier gaat: het College van Bestuur 
heeft besloten de Universiteitspenning toe te kennen aan Bart van Zijll Langhout. Hier ziet u de 
penning op het scherm. Alleen de inscriptie in de rand  is wat te klein is om te laten zien. Hij luidt: 
Bart van Zijll Langhout – INNOVANDI COLLIGANDI PERITISSIMO, of, vrij vertaald naar het Nederlands: 
‘vernieuwer en verbinder’. Een typering die hem op het lijf geschreven is. 
   
Bart, met jouw inzet lever je een bijzondere bijdrage aan de universiteit en aan zowel de verbinding 
met haar omgeving, als aan de ontwikkeling van haar omgeving. De effecten van jouw inspanningen 
zijn goed terug te zien in onderzoek, onderwijs en in de impact die zij hebben op de maatschappij. 
Wat dat betreft spreekt de succesvolle ontwikkeling van het Janssen-coronavaccin tot de 
verbeelding. De ontwikkeling van dit vaccin gebeurde deels in samenwerking met onder andere het 
LUMC en het Centre for Human Drug Research. De technologie achter het vaccin is mede ontwikkeld 
aan de Universiteit Leiden. Vanuit jouw rol als vernieuwer en verbinder laat je zien wat de kracht van 
samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en de stad kan zijn in een innovatief ecosysteem 
als het Leiden Bio Science Park. 
 
De Universiteit Leiden is je hier buitengewoon erkentelijk voor, en het is me dan ook een eer en 
genoegen je tijdens deze plechtigheid de Universiteitspenning te overhandigen. 
 
Mag ik je vragen naar het podium te komen? 


