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Curriculum Vitae
Lucien Christiaan van Beek werd op 13 februari 1979 geboren in Delft. Vanaf 1990 bezocht
hij aldaar het Sint Stanislascollege, waar hij in 1996 het Gymnasiumdiploma behaalde. In
datzelfde jaar begon hij met de studie Wiskunde in Leiden, waarin hij in 1997 de propedeuse
verwierf, en in 2004 het doctoraaldiploma in de afstudeerrichting Toegepaste Analyse en
Differentiaalvergelijkingen (met veel genoegen). Ondertussen behaalde hij in het studiejaar
1998-1999 de propedeuse Slavische Taal- en Letterkunde, waar de interesse in de IndoEuropese taalvergelijking voor het eerst gewekt werd, en in 2002-2003 de propedeuse
Wijsbegeerte. Van 1997 tot 1999 leidde hij als student-assistent werkgroepen bij de opleiding
Wiskunde.
Vanaf 1999 volgde van Beek jaarlijks een keuzevak bij de opleiding Vergelijkende
Indo-Europese Taalwetenschap, en in 2004 nam hij, na het afronden van de studie Wiskunde,
het besluit om zich verder te specialiseren in de Indo-Europese taalvergelijking, in het
bijzonder in de historische grammatica van het Grieks. In dit kader volgde hij ook
verschillende colleges bij de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Dit resulteerde in
2007 in het doctoraaldiploma in de Vergelijkende Taalwetenschappen van de Indo-Europese
taalfamilie (cum laude), met als afstudeeronderwerp het vermeende bewijs voor
vocaalassimilatie in het Grieks. Gedurende deze periode werkte hij van 2005 tot 2007 als
student-assistent mee aan het Indo-European Etymological Dictionary (IEED) project.
In mei 2007 werd van Beeks subsidieaanvraag Proto-Greek: a reconstruction
gehonoreerd binnen het NWO-programma “Toptalent”. Dit stelde hem in staat om van 2007
tot 2012 het onderzoek dat aan dit proefschrift ten grondslag ligt uit te voeren binnen het
Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), met als begeleider Prof. A. Lubotsky.
Gedurende deze periode bleef hij ook in deeltijd werkzaam binnen het IEED-project, waar hij
onder andere Prof. Beekes assisteerde bij de redactie van het Greek Etymological Dictionary,
dat in 2010 bij Brill verscheen. Tevens gaf hij college in vakken als Historische Grammatica
van het Grieks, Leescollege Homerus, en Inleiding tot de Indo-Europese Vergelijkende
Taalwetenschap, en dit zowel binnen de opleiding Vergelijkende Indo-Europese
Taalwetenschap (later Taalwetenschap) als tijdens de Leidse Summer School in Languages
and Linguistics. In 2008 volgde hij de Anatolische Summer School aan de Freie Universität te
Berlijn, in 2009 nam hij deel aan de cursus Epigrafie van OIKOS, en in 2010 aan de OIKOS
Masterclass, beide aan het Nederlands Instituut in Athene.
Van Beek presenteerde zijn onderzoek in lezingen tijdens internationale conferenties
in onder meer Salzburg, Oslo, Kopenhagen, Gent, en Halle an der Saale, en publiceerde in
internationale tijdschriften en congresbundels. Vanaf september 2012 heeft hij een tijdelijke
aanstelling als docent bij de Opleiding Taalwetenschap aan het LUCL, en werkt hij binnen het
IEED-project aan een nieuwe versie van het Greek Etymological Dictionary. In 2013 was hij
medeorganisator van de conferentie “The Lengthened Grade in Indo-European”, gehouden in
Leiden.
Buiten de universiteit is Lucien van Beek bekend als schaker. Hij werd in 1994
Nederlands Kampioen in de categorie tot en met 16 jaar, nam deel aan diverse Europese en
Wereldkampioenschappen voor de jeugd, en was van 1994 tot 1999 lid van de Jong
Oranjeselectie van de KNSB. In 2008 werd hij, na het behalen van drie meesterresultaten,
door de Wereldschaakbond FIDE benoemd tot Internationaal Meester.
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