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Voorwoord Mw. mr. Stan de Klerk-Waller

2014: een recordjaar voor het LUF
Voor u ligt de verkorte versie van het jaarverslag van het
Leids Universiteits Fonds (LUF) over 2014. Het is mij een
genoegen u dit namens het bestuur aan te bieden.
Veel alumni kwamen naar de door het
LUF georganiseerde alumniactiviteiten,
zoals de diesviering voor alumni en
de Cleveringalezingen. Graag bedank
ik alle vrijwilligers die dit mogelijk
maakten. Op 26 november werden
bovendien gevelstenen geplaatst op
de voormalige woonhuizen van de
hoogleraren Barge, Cleveringa en Van
Holk en een lezenaar op het Academieplein. CASSA, onze studentencommissie, vervaardigde een film over
het verhaal van Cleveringa.
In oktober vond het vijfde Fun(d)diner
plaats. Veel - nieuwe -Sleuteldragers
kwamen hiervoor naar Leiden. Het
was een bijzondere avond. In 2015
bestaat het LUF 125 jaar, dat vieren
we met een groot lustrum Fun(d)diner in de Pieterskerk. Alle alumni die
Sleuteldrager willen worden en allen
die reeds Sleuteldrager of Lid voor het
Leven zijn, kunnen zich hiervoor opgeven. Zo willen we in ons lustrumjaar
de steun aan onze mooie alma mater
een extra impuls geven.
De ontwikkelingen op financieel gebied waren zeer goed te noemen. Het
LUF ontving een aantal grote schenkingen en legaten. Het Vaes-Elias
Fonds wil ik hierbij speciaal noemen;
mede dankzij de inzet van een oudbestuurslid heeft dit fonds van
3.8 mln. een Leidse bestemming

gekregen. Ook de beleggingen vertoonden een positief beeld, we haalden een netto rendement van 8,5%.
Het aantal subsidieaanvragen is
afgelopen jaar weer gegroeid. Het
is bijzonder inspirerend om zoveel
verschillende subsidieaanvragen te
zien: een brede universiteit als de Universiteit Leiden zorgt voor een grote
diversiteit aan onderzoeksprojecten,
van medisch tot archeologisch of onderzoek naar hoe drones in te zetten
in oorlogssituaties. Helaas waren de
beschikbare middelen onvoldoende
om alle goede aanvragen te kunnen
honoreren. Dit is voor het LUF een
grote stimulans om zich de komende
jaren nog meer te richten op haar
kerntaak fondsenwerving.
In 2014 hebben wederom gesprekken met de universiteit plaatsgevonden, waarin we tot de conclusie zijn
gekomen dat de activiteiten van het
development en alumni office van de
universiteit en van het LUF voor het
overgrote deel complementair aan
elkaar zijn. Er is steeds nauwer samengewerkt bij evenementen en activiteiten geïnitieerd door het LUF dan wel
door de universiteit. Inmiddels heeft
ook de zorgvuldige overdracht van
het beheer van het alumni bestand
plaatsgevonden. Om elkaar verder te
versterken in de uitvoering van ieders

activiteiten, zijn we gezamenlijk tot de
conclusie gekomen dat huisvesting in
één pand de onderlinge afstemming
en samenwerking alleen maar nog
meer gaat verbeteren. De hiervoor
benodigde stappen zullen in 2015
gezet worden.
Aangezien er gekozen is voor een
bottom-up strategie zal de toekomst
de uiteindelijke vorm van de samenwerking bepalen. Deze zal echter,
gezien de steeds (sneller) veranderende maatschappij, altijd aan verandering onderhevig blijven. Een ding
is zeker: uitgangspunt zal blijven dat
het LUF haar onafhankelijke positie
behoudt, zelf verantwoordelijk is voor
haar eigen vermogen en financiële
administratie en de beslissing omtrent
de besteding aan subsidies. Dit is het
LUF verplicht aan haar oprichters en
alle donateurs die in het verleden en
hopelijk in de toekomst hun vertrouwen aan het LUF hebben geschonken
dan wel zullen schenken. We zien het
komende jaar, waarin we de samenwerking met de universiteit verder
vorm gaan geven, met vertrouwen
tegemoet.
Mw. mr. Stan de Klerk-Waller
Het volledige, door de accountant
goedgekeurde jaarverslag kunt u opvragen
bij het Leids Universiteits Fonds
(contactgegevens op achterzijde omslag).
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De universiteit hecht grote waarde
aan de relatie met haar alumni
Het LUF heeft weer een mooi jaar achter de rug. De verhouding tussen LUF en universiteit
is beter dan ooit. Dat moet ook: beide staan voor de groei en bloei van onze universiteit,
onze alma mater. De universiteit hecht grote waarde aan de relatie met haar alumni. In een
wereld die snel verandert staan we steeds weer voor nieuwe uitdagingen. Onze alumni en
de universiteit zijn elkaar, wederzijds, zeer tot steun en inspiratie.
Ik wil me daarom meer dan ooit inzetten om de band met onze alumni verder te versterken. Het afgelopen jaar hebben we veel contact gehad met alumni, vaak op LUF bijeenkomsten, maar ook in het buitenland: Indonesië, Chili, China, Taiwan, Brussel, en onlangs
Zuid-Afrika. De grote betrokkenheid en de kritische inbreng van alumni tijdens dit soort
bijeenkomsten vallen mij telkens weer op. Het is bovendien fascinerend om te zien hoe snel
het aantal internationale alumni toeneemt. De voortreffelijke contacten met onze alumni
zijn ook erg behulpzaam voor onze huidige studenten, bijvoorbeeld bij het vinden van
stageplaatsen of banen, en voor internationale studie-uitwisselingen.
Als Rector Magnificus kijk ik uit naar het komende jaar, waarin we verder vorm zullen
geven aan onze samenwerking. Graag dank ik iedereen die het afgelopen jaar weer aan
de bloei van de universiteit heeft bijgedragen. We zouden niet zonder kunnen! In het
bijzonder dank ik Stan de Klerk-Waller en Annah Neve en haar medewerkers voor hun onvermoeibare inzet.
Carel J.J.M. Stolker
Rector Magnificus & Voorzitter  I  Universiteit Leiden

Graag dank ik iedereen
die het afgelopen jaar
weer aan de bloei van
de universiteit heeft
bijgedragen.
We zouden niet
zonder kunnen!
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Uitgelicht
Rondom 26 november
Al sinds 1946 staat het LUF jaarlijks stil bij de protesten
van de hoogleraren Barge, Cleveringa en Van Holk op 26
november 1940.

Bijeenkomsten
In 2014 waren er wereldwijd 48 Cleveringabijeenkomsten.
De lezingen werden voorafgegaan door een korte film,
waarin de voorzitter van het LUF en de Rector Magnificus
de aanwezigen informeerden over het LUF en de universiteit. Nieuw dit jaar waren de bijeenkomsten in Rabat,
Vancouver en Santiago.

Film
Enkele leden van studentencommissie CASSA maakten in
samenwerking met o.a. het Centre for Innovation (Campus Den Haag) in 2014 een korte informatieve film over
de protestrede van Cleveringa. In de film van ca. 10 minuten vertellen professor Rick Lawson en professor Ineke
Sluiter over 26 november 1940. U kunt de film bekijken
via http://bit.ly/cleveringa

Gevelstenen
Op 26 november 2014 werden er onder grote belangstelling van o.a. familieleden en plaatselijke pers
drie gevelstenen en een lezenaar onthuld. De gevelstenen werden geplaatst bij de voormalige woonhuizen van Barge, Cleveringa en Van Holk. De lezenaar
staat op een prominente plaats voor de ingang van
het Academiegebouw (zie foto op pagina 4). Dit
project kwam tot stand dankzij professor Hijmans,
die als student het college van professor Barge bijwoonde en het initiatief nam voor deze bijzondere
gedenkstenen, en dankzij de andere leden van de
initiatiefgroep, de families van de hoogleraren en
diverse fondsen.

Diesviering voor alumni
De diesviering voor alumni werd gehouden op zaterdag 8 februari
en werd goed bezocht. Ook het juniorprogramma, dat voor de derde
keer werd georganiseerd voor de kinderen van alumni, trok veel
belangstelling. Dit jaar werd samengewerkt met het internationaal
educatief programma Universe Awareness (UNAWE) van de Universiteit Leiden. Zo’n vijftig junioren kregen een rondleiding door de Oude
Sterrewacht, keken door telescopen, deden proeven en ontwierpen
een heuse “alien”. Hoogleraar wetenschapscommunicatie Jos van de
Broek gaf een interactieve lezing. De junioren kwamen stralend van
enthousiasme terug in het Kamerlingh Onnes Gebouw om daar de
nieuw verworven kennis te delen met hun ouders.
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Donaties,
schenkingen
en legaten
In 2014 steunden ca. 20.000 studenten en alumni het Leids Universiteits Fonds
(LUF) met een bijdrage. 8.000 Student-leden doneerden samen e 40.000, ca.
10.000 alumni deden een algemene donatie (in totaal e 333.000) of doneerden
als Sleuteldrager (e 137.000). Andere alumni deden een schenking voor een
Fonds op Naam of lieten een legaat na aan het LUF. Deze schenkingen en
legaten worden hieronder genoemd.

Schenkingen voor Fondsen op Naam

Legaten

• e 3.855.327 van de Stichting Vaes-Elias
voor het Vaes-Elias Fonds* (zie kader)
• e 149.326 van de Vereniging Vrienden
van de Juridische Faculteit voor het VVJF-fonds
• e 130.172 van de Beheerstichting Theologische
Fondsen voor het Fonds voor Religiestudies*
• e 100.000 als toevoeging aan het Betsy Brouwer Fonds
• e 69.753 als toevoeging aan het Fonds
UNICEF-Chair Children’s Rights
• e 65.958 als toevoeging aan het Gieskes Fonds
• e 50.000 voor het Fonds voor wetenschappers in
verdrukking (in het VVJF-fonds)* (zie kader)
• e 27.050 als toevoeging aan het Cella Durksz Fonds
• e 20.000 als toevoeging aan het Elkerbout-Moene
Fonds (zie foto hiernaast)
• e 16.288 van de Stichting Legatum Stolpianum voor
het fonds Legatum Stolpianum*
(zie kader op pagina 17)
• e 7.719 van The Enthoven Foundation Inc.
voor het Mr M. Enthoven Fonds*

•	Nalatenschap van e 315.000 van
dhr. mr. B.C.L. Waanders (zie kader)  
• Legaat van e 3.000 van
mw. drs. G.S. Westerouen van Meeteren
• Legaat van e 1.000 van
mw. M.A.J. Prummel – van Vrijberge de Coningh

* Deze fondsen zijn in 2014 nieuw ingesteld.
Een omschrijving van de nieuwe én alle andere
Fondsen op Naam vindt u op pagina 16 en 17.
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Professor Christine Mummery (links) en mr. Esther
Elkerbout in het LUMC, waar Mummery stamcelonderzoek
doet met apparatuur die dankzij de giften van Elkerbout is
aangeschaft.

Vaes-Elias Fonds
Wilhelmina Elias-Vaes (1908-2002) was een van de
grootste particuliere kunstverzamelaars in Nederland.
Haar collectie bracht zij onder in het Kralings Museum, om met name de jeugd te introduceren tot
andere culturen. Na haar overlijden werd het museum verkocht en de collectie geveild. De opbrengst,
bijna 4 miljoen euro, werd ondergebracht bij het LUF
in een Fonds op Naam met een specifiek doel: het
financieren van wetenschappelijk onderzoek van het
Modern East Asia Research Centre (MEARC). Het
levenswerk van mevrouw Elias-Vaes is zo verbonden
aan een instituut dat haar fascinatie deelt voor de
historie en gebruiken van verschillende culturen.

Fonds voor wetenschappers
in verdrukking
Dit fonds is opgericht met een schenking van
e 100.000 door alumni die graag anoniem willen
blijven. Het fonds ondersteunt de Leidse Faculteit der
Rechtsgeleerdheid in haar streven, zo goed en
zo kwaad als het gaat, collega’s-in-nood een veilig
heenkomen te bieden.
Inmiddels is dankzij een bijdrage uit dit fonds een
wetenschapper aangesteld die zich in een bedreigde
positie bevond. Deze wetenschapper verzorgt
onderwijs en verricht onderzoek, maar werkt vanuit
de Leidse rechtenfaculteit ook mee aan het herstel
van de rechtsstaat in het land van herkomst.

Nalatenschap voor de bloei van de
Universiteit Leiden
Op 3 juli 2014 overleed dhr. mr. B.C.L. Waanders op
84-jarige leeftijd. De heer Waanders studeerde van
1948 tot 1954 Rechten in Leiden en was later lange
tijd werkzaam bij het NRC Handelsblad. Als parlementair redacteur was hij behalve op de redactie ook vaak
op de perstribune van de Tweede Kamer te vinden.
De heer Waanders vond het belangrijk het werk van
het LUF te steunen. Hij was Lid voor het Leven en liet
het LUF e 315.000 na. Dit bedrag zal ten goede komen aan de algemene doelstelling van het LUF: het
bevorderen van de bloei van de Universiteit Leiden.

Het LUF is alle donateurs zeer
dankbaar. Dankzij deze bijzondere
blijken van betrokkenheid kan
het LUF blijven werken aan ondersteuning van wetenschappers
en studenten. Een mooie en
dankbare taak!
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Studentensubsidies

Bijdragen vanuit Student-lidmaatschap
Ruim 8.000 studenten zijn Student-lid van het LUF. Zij
doneren e 5 per jaar, en geven daarbij aan waar hun
bijdrage naartoe mag gaan: naar hun studie-, sport- of
studentenvereniging of naar het Mandela Scholarship
Fund. In 2014 doneerden de Student-leden e 40.300,
waarvan e 15.700 voor het Mandela Scholarship Fund
bestemd was (zie kader) en e 24.600 voor de vele
verenigingen die Leiden rijk is.

CASSA-subsidie voor
lustrum LIFE
Omdat studievereniging LIFE, voor studenten Life
Science & Technology, 15 jaar bestond, vroeg de
vereniging subsidie aan bij CASSA voor een lustrumviering. Op het spreekuur werd hen verteld dat CASSA
graag subsidie geeft bij lustra. Met name voor de
inhoudelijke onderdelen van een lustrum en voor de
uitgave van een lustrumboek.
Dankzij een CASSA-subsidie van e 500 kon LIFE een
lustrumlezing met als thema ‘Evolved’ organiseren.

Subsidies voor studentenactiviteiten
De Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA) geeft subsidies aan
groepen studenten, veelal verenigingen. CASSA kende in 2014 42 subsidies toe. De
commissie, bestaande uit 10 studenten en 3 alumni, had de beschikking over een budget van e 35.000. Hieruit kende de commissie subsidies toe voor studiereizen, symposia, congressen, lustrumvieringen, concerten, de oprichting van een nieuwe Leidse
vereniging en andere bijzondere studentenprojecten.
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Geprinte huid, Ingmar van Hengel
Biomedische Wetenschappen,
Zwitserland

Sascha Vark
evisser Antropologie Culturele
en
Ontwikkelings
sociologie, N
epal

Marleen Voshar t
Geneeskunde, Malawi

Individuele
studentensubsidies
Het LUF kent individuele studentensubsidies toe uit het LUF Internationaal
StudieFonds, Prof.mr. H.G. Schermers
Studiefonds, Dr. A.M. Blokfonds,
Mr. P. Heering sr. Fonds en Dr. Edith
Frederiksfonds. In 2014 vertrokken
85 studenten voor studie of stage naar
het buitenland met een beurs van het
LUF, vanuit de hierboven genoemde
fondsen. Ze gingen naar bestemmingen
over de hele wereld en stuurden ons de
meest prachtige foto’s van hun onderzoek.

Natasja de Vr ies
pen,
Biomedische wetenschap
en
ark
em
Den

Patrick van Berlo
Criminal Justice,
Nauru en Australie

Op deze pagina ziet u een kleine selectie.

Janine van Noorden
Archeologie, Oezbekistan

Mandela Scholarship Fund
Dankzij de Student-leden is het LUF hoofdsponsor van dit fonds
voor studiebeurzen voor Zuid-Afrikaanse studenten, dat is opgericht in 1999, toen Nelson Mandela een Leids eredoctoraat kreeg.
Kgololo Andries Mokala werd kort na de vrijlating van Mandela in
1990 geboren. Vandaar Kgololo: Vrijheid. In 2014 studeerde hij vijf
maanden in Leiden. ‘Looking back at my experience in Leiden
University and Holland at large and being awarded the Nelson
Mandela Scholarship Fund I am nothing but grateful for every
second of the experience; tough, painful, joyful and most importantly educative. I have grown both academically and personally.’
Via www.LUF.nl/mandela leest u het complete verslag.
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Wetenschappelijke
Bestedingen
De wetenschappelijke bestedingen bestaan onder meer uit
subsidies voor promovendi voor buitenlandse congresbezoeken en studieverblijven en subsidies voor afdelingen/
instituten voor organisatie van congressen. Daarnaast worden er bijzondere leerstoelen vanwege het LUF bekostigd
en is er een jaarlijkse subsidieronde voor wetenschappelijke projecten. Een deel van deze projecten wordt gematched door de Gratama Stichting.

Jaarlijkse subsidieronde voor
wetenschappelijke projecten
Uit enkele Fondsen op Naam van het LUF worden jaarlijks
subsidies van e 5.000 tot e 25.000 toegekend voor wetenschappelijke projecten van onderzoekers van de Universiteit Leiden op een omschreven wetenschapsgebied. De
subsidies dienen als springplank in de zin dat ze vaak tot
een kansrijkere positie leiden voor toekomstige aanvragen
bij NWO en andere instellingen.
De volgende projecten werden in de subsidieronde
van 2014 gehonoreerd:
Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds:
•	Dhr. dr. B.S. During: FdA: Cyprus in het Chalconthicum:
Palloures en het ontstaan van sociale complexiteit
Nypels - Van der Zee Fonds:
•	Dhr. prof.dr. R.J.M. Klautz: LUMC: Communicatie in
hartchirurgie (zie kader)
Den Dulk - Moermans Fonds:
•	Dhr. dr. H.H. Versteeg; LUMC: Identificatie van genen en
eiwitten aan de basis van kanker geassocieerde
trombose
•	Dhr. dr. A.B. te Pas; LUMC: Propofol during Minimal
Invasive Surfactant Evaluation study (ProMISE study)
• Mw. dr. H.H. Smits; LUMC: Biomarkers for personalized
vaccination: epigenetic changes in helminth-infected
populations and responses to vaccines
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Schim van der Loeff Fonds:
•	Dhr. prof.dr.mr. P.R. Rodrigues; FdR: Minderjarige vreemdelingen in de knel door mensenhandel. Een onderzoek
naar vreemdelingrechtelijke oplossingen binnen de
strafrechtelijke aanpak (mede gefinancierd door de
Gratama Stichting)
In 2014 heeft het LUF samen met de Gratama
Stichting de volgende projecten gesubsidieerd:
• Mw. dr. C.R. Jost en dhr. dr. F.G.A. Faas; LUMC: Virtual
electron microscopy for teaching, sharing and annotating large electron microscopy data sets (zie kader)
• Mw. drs. I.C. Narayen; LUMC: Pulse Oximetry Leiden
Screening Study (POLS studie)
•	Dhr. prof.dr.mr. P.R. Rodrigues; FdR: Minderjarige vreemdelingen in de knel door mensenhandel. Een onderzoek
naar vreemdelingrechtelijke oplossingen binnen de
strafrechtelijke aanpak
• Mw. dr. L.F. van Dillen; FSW: Aandacht voor smaak. De
neuropsychologische mechanismen van smaakbeleving
• Mw. dr. A.Y. Nossent; LUMC: Biomarkers als voorspellers van wondgenezing na onderbeenamputaties bij
patiënten met ernstig perifeer arterieel vaatlijden

Bijzondere leerstoelen
Het LUF kent een lange historie van bijzonder
hoogleraren; de eerste werd benoemd in 1918, te
weten dhr. mr.dr. A. van Gijn (Leer der Financiën).
In 1920 werd dr. Albert Einstein benoemd, hij bleef
LUF-hoogleraar tot 1946. Eind 2014 zijn er in totaal
16 bijzondere leerstoelen vanwege het LUF. In 2014
werd de LUF-leerstoel Neuroscientific testing of
psychological models (Sociale Wetenschappen)
nieuw ingesteld. Deze wordt bekleed door
mw. prof.dr. B.U. Forstmann.

Inzoomen op de zebravis
Dr. Carolina Jost en dr. Frank Faas kregen subsidie
van het LUF en de Gratama Stichting voor hun onderzoeksproject Virtual electron microscopy for teaching,
sharing and annotating large electron microscopy
datasets. Docenten en studenten kunnen al tijdens
colleges en thuis online inzoomen op ingescande
histologische (weefsel)preparaten. Dankzij de subsidie
is het nu ook mogelijk om met een grote transmissie

elektronen microscopische dataset van de zebravis
vanaf het weefselniveau helemaal tot op het
organelniveau in te zoomen. Carolina Jost: ‘We werken
nu aan annotatietools, om in preparaten delen te
kunnen omcirkelen en van tekst te kunnen voorzien.
Ook denken we na over onderwijsvormen waarmee we
die annotatietools optimaal kunnen gaan gebruiken.’

Meten van communicatie tijdens
openhartoperaties
Het onderzoeksproject Communicatie in de hartchirurgie kreeg subsidie uit het Nypels – Van der Zee Fonds.
Hiermee ontwikkelt drs. Araz Abbas een instrument om
communicatie tijdens openhartoperaties te meten.
Abbas: ‘Communicatie wordt zelden gekwantificeerd
en wanneer dit wel wordt gedaan, is de meting beperkt
tot een telling en classificering van de vormen van
communicatie. Een eenduidig meetinstrument ontbreekt, en daarmee ook de basis voor verbetering
in communicatie.’
‘Met camera’s en audio-apparatuur maken we het huidige niveau van communiceren tijdens openhartoperaties in het LUMC zichtbaar.’

Expert meeting over coeliakie
Nathalie van Hees ontving een subsidie van de
Commissie Wetenschappelijke Bestedingen voor
een expert meeting met 11 internationale collega’s
in het kader van haar promotieonderzoek over
coeliakie en depressie. De bijeenkomst behandelde
het opstellen van een betrouwbaar meetinstrument
voor dieettrouw: in hoeverre houden coeliakiepatienten zich aan hun dieet? De expert meeting vond
plaats in het Snouck Hurgronjehuis, dat het LUF als
onderdeel van de subsidie beschikbaar stelde.
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Fun(d)diner

foto volgt

Op 31 oktober 2014 vond voor de vijfde keer
het Fun(d)diner plaats in de prachtige tempelzaal van het Rijksmuseum van Oudheden.
Tijdens het diner verzorgde professor Rudi
Westendorp (Leyden Academy on Vitality and
Ageing) het wetenschappelijke deel van de
avond: hij sprak met bevlogenheid over de
‘epidemie van langlevendheid’. Tijdens de
bijzondere avond verwelkomde het LUF nieuwe
Sleuteldragers, die vaak dankzij het enthousiasme van andere Sleuteldragers toetraden tot
dit bijzondere netwerk. Op veler verzoek konden voor het eerst alle Sleuteldragers het diner
bijwonen.
Ook bij het speciale lustrum-Fun(d)diner op
9 oktober 2015 in de Pieterskerk zijn behalve
nieuwe Sleuteldragers ook alle huidige
Sleuteldragers van harte welkom.
Via www.LUF.nl/sleuteldragers vindt u meer
informatie.
Professor Rudi Westendorp

Sleuteldragersdag
Ruim zestig Sleuteldragers en Leden voor het Leven
wandelden op 6 juni door de Leidse Hortus Botanicus, waar zij in de voetsporen traden van Clusius,
Boerhaave en Linnaeus. Voormalig hortulana Carla
Teune hield vooraf in het Snouck Hurgronjehuis een
interessante lezing over de ontstaansgeschiedenis
van de Leidse Hortus Botanicus.

Lijst Sleuteldragers

per 31 december 2014

dhr. mr. J.P. Aalders • dhr. mr. R.J.G. Abeln • dhr. prof.dr. J.P. Abrahams • dhr. mr. J.J.C. Alberdingk Thijm • dhr. dr. H.A. Algra •
mw. C.M. Alkema - Hilbrands • dhr. prof.mr. E.A. Alkema • dhr. prof.dr. R.B. Andeweg • mw. mr.drs. R.E. Andringa - Blok • dhr.
mr. O.C. van Angeren • dhr. mr. G.W.J. Antvelink • mw. drs. E.A. Arendsen de Wolff - Exalto • dhr. prof.dr. P. Baas • dhr. mr.drs.
J.C. Banz • dhr. mr.ir. L. Barendregt • dhr. mr. J. Barendsen • dhr. mr. R.A. Barendsen • dhr. mr. H.R. Bax • dhr. drs. M. van Beek
MSc • Jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland • dhr. prof.dr. C.W.J. Beenakker • dhr. drs. H.W. te Beest • dhr. prof.dr. D.W. van
Bekkum • mw. dr. A.L.M. van Berckel - Boehmer • mw. prof.dr. I.A. van Berckelaer - Onnes • dhr. drs. N.P. van den Berg • dhr.
prof.dr. H. Beukers MD, PhD  • dhr. mr. H.A. van Beuningen • mw. J. van Beuningen • dhr. mr. W.F. van Beuningen • mw. mr.
M.E. Bierman - Beukema toe Water • dhr. T.J. Bierman • dhr. mr. P. Bijleveld • dhr. mr. F.B. Blaisse • dhr. mr. K. Blekxtoon • dhr.
mr. M.P. Bloemsma • dhr. mr.drs. H. Blok • dhr. mr. W. Blom • dhr. prof.dr. J.L. Blussé van Oud Alblas • dhr. prof.dr. J.H. van
Bockel • dhr. mr. P.C. Bodes • mw. mr. P.C. Boelaars - van Hoeken • dhr. drs. A.H. de Boer • dhr. prof.dr. J.H. Bolk • dhr. mr. M.B.
Bolle • dhr. mr. P.H.L. Boogerd • dhr. mr. C.H.B. Boot • dhr. dr. A.H. Bootsma • Jhr. mr. G.F. Boreel • dhr. drs. J.L.A. Borsboom •
mw. M. Borsboom - Kouwenhoven • dhr. mr. J.W.H. van den Bosch • dhr. mr. Th.M. van den Bosch • dhr. dr. C.H.R. Bosman
chirurg • mw. prof.dr. E. Bouwman • dhr. mr. J.R. Brakema • dhr. drs. L.M. Brandts • dhr. prof.dr. D.D. Breimer • dhr. mr. F.C.W.
Briët • dhr. dr. J.W. Briët • mw. drs. J. Brinkhorst - Heringa • dhr. prof.mr. L.J. Brinkhorst • dhr. prof.dr. P.J. van den Broek • dhr.
drs. J.H. ten Broeke • mw. mr. A. Broekers - Knol • dhr. A.C. Broekers neuroloog • dhr. dr. H.L.F. Brom chirurg • dhr. drs. D.P.
Brouwer • dhr. mr. H.J. Bruggink • mw. dr. P.W.F. Bruggink - André de la Porte • dhr. drs. W. Bruins Slot • dhr. mr. M.J. Bruna •
mw. drs. S.J.M. Bubbers • mw. H.G.M. Buschman • dhr. mr. J.W. Byvanck • dhr. mr. Th.Th. Byvanck • dhr. prof.dr. A. Cats • mw.
prof.mr. C.P.M. Cleiren • dhr. prof.dr. F.J. Cleton • dhr. mr. J.P. Coebergh • dhr. mr. M.F. Le Coultre • dhr. drs. W.F.C. Cramer •
dhr. drs. F.F.A. Crijns • mw. mr. W.A.C. Crijns - van der Graaf • dhr. prof.dr. M.R. Daha • dhr. prof.dr. M. Danhof • dhr. dr. E.C.
Dawson • mw. mr. C.E. Dettmeijer - Vermeulen • mw. drs. G.G.C. Diender • dhr. mr. S.F. Dikhoff • mw. mr. Ch.D.W. Doeksen van Galen Last • dhr. mr. G.V.H. Doeksen • mw. K.A. Doeksen - Kleykamp • dhr. prof.dr. A.J.W. van der Does • dhr. mr. P.J.W.M.
Driebeek • mw. mr. E.A.W. Driest • dhr. mr. P.J. van Duinen • mw. A.R. Dullemeijer - Smit arts • mw. prof.dr. H.M. Dupuis • dhr.
mr. F.B. Durksz • dhr. mr. W.F. Dutilh • dhr. mr. F.A.A. Duynstee • mw. drs. G.R.M. Edzes - Hopstaken • dhr. mr. L.P.M. Eenens •
dhr. drs. P.B. Elffers • mw. mr. E. Elkerbout • dhr. prof.dr. P.C. Emmer • mw. mr.drs. A.A.E.C. Endtz - Insinger • dhr. dr. H.Ph. Endtz
• dhr. prof.dr. D.P. Engberts • mw. drs. S.M. den Engelsen - de Groot • dhr. mr. J.J. van Enter • dhr. mr. M. Enthoven • mw. drs.
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H.M. van Es - Smuling • dhr. mr. J.J. van Es • dhr. mr. M.M.J. Esser • dhr. dr. F. Eulderink • dhr. mr. W.F. van Everdingen • dhr. mr.
J.F.H.M. van Exter • Jhr. mr. R. Feith • mw. mr. E.H. van der Feltz - van Gulik • dhr. mr. G.W. baron van der Feltz • mw. drs. F.
Fennema - Brunner • dhr. prof.dr. J.P. Filedt Kok • dhr. mr. L.A.D. Fisscher • dhr. prof.dr. G.J. Fleuren • mw. mr. J.M. Fleuren - van
Walsem • dhr. mr. P.L. Folmer • dhr. mr. H. Fontein • mw. drs. E. Frech - Nije • dhr. mr. M.H. Frech • dhr. mr. A.J.S. Frese • mw.
prof.dr. J. Frishman • mw. drs. A.M. Fruin - Helb • dhr. drs. R. Fruin • dhr. mr. R.O. Fuchs  • mw. mr. A.F. Gaarlandt - Kist • dhr.
drs. J.G. Gaarlandt • mw. drs. O.A. Gaarlandt - van Voorst van Beest • mw. A.H. van Geen - Gratama • Jhr. mr. H.C. van Geen
• dhr. mr. J.J.H. Gerritzen • dhr. dr. L.J. van Gerwen • dhr. prof.mr. J.F.M. Giele • mw. R. Giele - Bijlsma • mw. prof.dr. A.C. Gittenberger - de Groot• dhr. prof.dr. E. Gittenberger • mw. M.E. van der Goes - Doeksen • mw. mr. D.M. van Gorp • dhr. F.D.
Grant PhD • mw. drs. E. Gratama • dhr. mr. E.J.B. Gratama • dhr. J. Gratama • mw. mr. P.C. Gratama - Cleyndert • dhr. mr. G.A.
Greidanus • dhr. drs. R. Grem • dhr. mr. R.H. van Grieken • dhr. drs. P.C.J. van Grinsven • dhr. C.H.M. de Groot arts • mw.
J.T.C.J.M. de Groot - Soete • mw. J.A.O. de Groot van Embden • mw. mr. V.J. Groters - Roeters van Lennep • dhr. mr. A.C. van
Haeringen • dhr. mr. J.C. van Haersolte • mw. mr.dr. J.J. van Haersolte - van Hof • dhr. prof.drs. V. Halberstadt • dhr. mr. C.L.
Hamming • mw. mr. G. Hamming - Hamburger • mw. mr. H.S.C. Han - Crebolder • dhr. mr. W.H.L. Han • mw. drs. H.J. ‘t Hart
- van den Muyzenberg • dhr. A.Ph.J. de Haseth Möller • mw. G.W. Hattink - André de la Porte • dhr. M.T. Haverschmidt • dhr.
mr. R.N. Hazewinkel • dhr. mr. R.R. Hazewinkel • mw. drs. A.M. van Heekeren - Koning • dhr. K.J. Heering arts • dhr. mr. M.C.
Heering • dhr. mr. P. Heering • dhr. prof.dr. P.J. Heidt • mw. L.S.Ch. Heijning - Plate • dhr. prof.dr. W.J. Heiser • dhr. prof.mr.dr.
A.C. Hendriks • dhr. prof.mr. H.J. van den Herik • dhr. mr. W. Hertzberger • dhr. mr. J.M. Hessels MBA • dhr. dr. H.L. Heyneker
• dhr. drs. R.R.K. Hiemstra • mw. drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA • dhr. mr. W.B. Hoekstra • dhr. mr. P.J. Hoets • dhr.
mr. H.J. van der Hoeven • dhr. mr. J.F. van der Hoeven • dhr. drs. L.P.J. Hoogeveen • dhr. mr. R.H. Hooghoudt • dhr. prof.mr. J.G.
de Hoop Scheffer • dhr. mr.dr. R.H.A.M. baron van Hövell tot Westerflier • dhr. mr. P.G. Hugenholtz • dhr. mr. J.B.A.A. Huisman
• mw. mr. G.K. Huyssen van Kattendijke - Frank • Jkvr. drs. M. Idenburg - de Savornin Lohman • dhr. prof.dr. P.J. Idenburg • dhr.
drs. P.J.A. Idenburg • mw. drs. W.M.M. van Ierschot • dhr. prof.dr. M.H. van IJzendoorn • dhr. mr. A.H.D. Ingen Housz • dhr. mr.
E.F. Jacobs • dhr. mr. Jw.E. Jansen • dhr. mr. M. Jansen • mw. mr. C.A. Jansen Verplanke• dhr. mr. E.M. Jens • dhr. mr. G.F. Jonckheer • mw. mr. A.H.M. de Jong • dhr. drs. H. de Jong • dhr. prof.dr. H.J. de Jonge • dhr. dr. B.M. de Jongh • dhr. mr. J.J.H.
Joosten • dhr. M. Joubij • dhr. mr. C.R.F. Kalff • dhr. mr. P.J. Kalff • dhr. dr. F. Kalsbeek • dhr. mr. A.W. Kamp • dhr. mr.dr. J.J.
Kamp • mw. drs. M. Kamp - Heering • dhr. drs. P.N. van Kampen • mw. mr. H.J. Kapteyn - Streef • dhr. prof.mr. P.J.G. Kapteyn
• mw. drs. C.M. Keijzer • dhr. prof.dr. P.H. Kes • dhr. drs. J.G.P. van Keulen • dhr. mr. G.G. Key • mw. mr. C. Kiewiet de Jonge
- Zaaijer • dhr. dr. M. Kiewiet de Jonge • dhr. mr. F.W. Kist • dhr. drs. C.J. Klap • dhr. prof.dr. E.C. Klasen • mw. mr. C.S. de Klerk
- Waller • dhr. mr. J.P. de Klerk MBA • dhr. mr. J.O. van Klinken • dhr. mr. B.F.M. Knüppe • dhr. prof.dr. D.H.A. Kolff • mw. mr.
F.F. Koops • dhr. mr. F.J.M.E. Koppenol • dhr. mr. B.R. Körner • dhr. mr. J. Kranendonk • dhr. prof.dr. H.M.J. Krans • mw. drs. B.E.
Kreis • dhr. mr. R.P. Kröner • dhr. dr. J.R.D. Kuikenga   • dhr. prof.mr. B.H. ter Kuile • mw. mr. E.M. ter Kuile - van Eck • dhr. mr.
J.Ch.L. Kuiper • mw. drs. M.M. Kuiper - Gerlach • dhr. mr. E.T.J.T. Kwint • dhr. mr. H.J. Laverge • dhr. prof.dr. R.A. Lawson • dhr.
mr. C.J.A. van Lede • mw. V.C. van Lede - Quarles van Ufford • dhr. mr. H.A.J. Leewens • dhr. mr. F.L. Leijdesdorff • dhr. mr. H.
Lodder • mw. mr. J.C.S. Lodder - Romijn • mw. mr. M.L.A. van Loon - Labouchere • mw. drs. P.C.M. Lunsingh Scheurleer • dhr.
dr. J.B. Maathuis • dhr. mr.dr. L.M. van der Mandele • dhr. prof.dr. J.P.L. van Marissing • dhr. mr. A.W.P. Marsman • dhr. mr. J.B.
van Marwijk Kooy • dhr. mr. T.T. van der Mast • dhr. mr. H.T. van der Meer • dhr. mr. J.W. Meeuwis • mw. drs. M.Y. Meijer Bergmans • mw. mr. R.M. Meiners • dhr. mr. P.W. Mendel • dhr. mr. J. Mendlik • dhr. mr.drs. L.Th.P. Menken • mw. drs. E.M.E.
Mennes - Wuesten • dhr. mr. N.R.L. Mijnssen • Jhr. mr. G.L.G. de Milly • mw. mr. E.M.L. Moerel • mw. drs. W.J. Möhring • dhr.
dr. J.C. Mondt • mw. mr. M.A.A. Mondt - Schouten • dhr. G.J. Monterie • mw. drs. J.M. Monterie - Geerlings • mw. H.D. Mulder
• dhr. mr. H.J. Mulder • mw. mr. S.M. Mulder • mw. drs. C.S. Muller - Bauer • dhr. dr. H.P. Muller • dhr. mr. R.R.J.F.H. Muller •
mw. dr. A. Mulock Houwer - Linssen • mw. mr. A.H. Neeteson • dhr. mr. F.W.P. de Nerée tot Babberich • dhr. mr. S.A. Nieuwland
• Jhr. mr. C.E.M. van Nispen tot Sevenaer • dhr. drs. B.A.A. van Noort • dhr. mr. J.W. van Nouhuys • mw. H.A.C. Nypels - Tans •
dhr. drs. R.G. Nypels • mw. M.R. Offers - van Haersma Buma • dhr. mr. P.A. Offers • mw. drs. C.M. Ogilvie - Emanuelson • dhr.
mr. D.M. Ogilvie • mw. C.E.M. van Olden • mw. drs. M.S. Oort - Lissy • dhr. mr. F. van Oosten • dhr. mr. I.W. Opstelten • dhr.
prof.mr. T.R. Ottervanger • mw. H.C.C. Ouwerkerk - Verspijck • dhr. mr. W.J. Ouwerkerk • dhr. mr. T.F.W. Overdijk • dhr. drs. H.A.
Pabbruwe • mw. mr. H.N. Pabbruwe - Cohen Tervaert • dhr. dr. G.A. Patijn • dhr. dr. C.N. Peijster • dhr. prof.dr. O.C.K.M. Penn
• dhr. drs. Th.L. Peters • dhr. mr. R. Pfeiffer • mw. dr. M.C. van der Plas • mw. mr. A.M.J.M. Ploumen • mw. dr. C.C. Pot - Mees
• dhr. mr. W.H.M. Pot • dhr. dr. R.M.L. Poublon • mw. mr. E.L. van Praag • dhr. D.J. van Prooije • mw. drs. R.S.H. van Put • Jhr.
mr. S.H. de Ranitz • dhr. mr.drs. W.F. van Rappard • dhr. prof.dr. J. Reedijk • dhr. drs. F.E.R. Rhodius • dhr. dr. G. Riezebos • dhr.
dr. J.F.W.B. Rijksen • dhr. prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan • Jhr. dr.mr. A. Röell • Jhr. C.W.A.A. Röell • dhr. mr. H.L.J. Roelvink • dhr.
mr. R.E. Rogaar • dhr. drs. P.A. Rombouts • dhr. dr. R. van Rooij • dhr. mr. M.D. Rosenberg Polak • dhr. drs. M. Rutte • dhr. prof.
dr. F.W. Saris • dhr. mr. F.E.A.M. Sassen • dhr. mr. A. Schaberg • mw. mr. M.J. Schaepman - de Bruijne • mw. drs. M. Scharloo •
dhr. mr. C.J.F. van Schelle • dhr. drs. D. Schepers • mw. prof.dr. W.J.J. Schipper - de Leeuw • dhr. prof.dr. R.O. Schlingemann •
mw. drs. C. Scholten - Kloosterman • dhr. mr. J. Scholten • dhr. mr.dr. K.M. Schönfeld • mw. mr. E.J.M. Schotanus à Steringa
Idzerda - Koch • mw. drs. T.J. Schreuder - van der Meulen arts • dhr. mr. R. Schuijt • mw. drs. E.S. Schuitemaker • dhr. mr. J.H.F.
Schultz van Haegen • dhr. mr. O. Schutte • dhr. mr. H.J. Schutter MRE • dhr. prof.dr.mr. C.J.M. Schuyt • dhr. drs. L. Sibinga Mulder • mw. drs. E.A. Sijpesteijn - Moen • dhr. mr. D. Sinninghe Damsté • mw. prof.dr. I. Sluiter • dhr. mr. M. Smeets • dhr. prof.
mr. H.J. Snijders • dhr. mr. J.L. Snijders • Jhr. drs. M.R. Snouck Hurgronje • dhr. prof.dr. W.J.M. Spaan • dhr. drs. J.D. Sparrow •
mw. C.E. Springer • dhr. dr. C.R. Staalman • dhr. prof.drs. C.C. Sterk • mw. C.J.M. Sterk - Berkvens • dhr. mr. W.F.C. Stevens •
mw. mr. M.R. Stoffer - van Dam • dhr. drs. R. Stoffer • dhr. mr. S. Stoffer MBA • dhr. mr. P.S. Stoop • mw. drs. B.T.M. Straathof
- Lap • mw. mr. A.E. Sutorius - van Hees • mw. mr. A.E. Swierstra - Dijkstra • mw. drs. O.C. Tellegen • mw. prof.dr. J. Terpstra •
Jhr. drs. R.W.F. van Tets • dhr. A.A.B. Teves • mw. mr. E.C.S.M. den Tex - de Leeuw • dhr. mr. H.P.G. den Tex • dhr. drs. K.A. Tjon
• dhr. mr. C.A. Troost • dhr. mr. J.J. Tuyt • dhr. mr. H.W. Unger • dhr. mr. H.R. van der Valk • dhr. P.C. Vas Nunes • mw. drs. E.M.A.
van der Vat - Muller • dhr. mr. S.M. van der Vat • dhr. R.F. van der Veen • dhr. mr. A.J.M. van der Ven • mw. drs. C.J.E. Venlet Melchior • mw. drs. E. Verff • dhr. J. Verhorst • mw. mr. I.H. Vermeeren - Keijzers • dhr. mr. J. Versteegh • mw. drs. M.C.A. Vink
• mw. mr. C.J. Visser • dhr. dr. A.J.H. Vochteloo • mw. drs. C.E. Völker - Teixeira de Mattos • dhr. mr. H.H. Völker • dhr. mr. R.P.
Voogd • mw. drs. M. de Vos tot Nederveen Cappel - van Beuningen • mw. mr. P.H.E. Voûte • dhr. mr. J.M. van den Wall Bake •
dhr. mr. J.D.D. Waller • dhr. mr. B.J.W. Walraven • dhr. mr. G.M. Warringa • dhr. mr. J.J. baron van Wassenaer • mw. mr. C.M.E.
van Weede - Heerkens Thijssen • dhr. mr. P.P.J.J. Wentrup • dhr. mr. W.J.E. van der Werf • dhr. drs. H.A. Werner • dhr. mr.drs.
L.J.A. van Wersch • mw. M.J.H. van Wersch - Knepflé • dhr. mr. M.J. Wesseling • mw. C. Westerink - Heijmeier • dhr. mr. E.J.
Westerink • dhr. mr. J.C. Westermann • dhr. ing. G.G.A. Westhoff MSc • dhr. dr. H.E. Wevers • dhr. mr. H.W. Wieringa • dhr. mr.
L.P. Wiertsema • mw. drs. M.E. Wiertsema - Holtland • dhr. drs. F.A. Wijsenbeek • mw. mr.dr. I.H. Wildeboer • dhr. mr. M. Windt
• Jhr. dr. H.E. Witsen Elias • dhr. mr. J.P. Witsen Elias • mw. drs. N.E. Witsen Elias - Kool • dhr. dr. W.M. Witteveen • dhr. mr. J.C.
Woestenburg • dhr. mr. D.B. Zieren • mw. drs. A.B. van der Zwan
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Prijzen
Leidse Universitaire Scriptieprijzen
De Leidse Universitaire Scriptieprijzen zijn mogelijk gemaakt door het Fonds Reunisten Minerva 1957/1961. In
2014 zijn drie prijzen uitgereikt, aan Stéphanie van der Pas
(W&N, Mathematische Statistiek) (zie kader), Sabine
Cuijpers (LUMC, Biomedische Wetenschappen) en
Nora Dörrenbächer (FSW, Instituut Politieke Wetenschap).

Janneke Fruin-Helb Beurs
De Janneke Fruin-Helb Beurs 2014 is gewonnen door
Marion Pragt met haar onderzoeksvoorstel “Translating
the ‘Wild Anathemas of Moses’: The Septuagint in Early
Judaism; Verenigd Koninkrijk”. Pragt ging in het kader
van de tweejarige onderzoeksmaster Classics and Ancient
Civilizations met een subsidie van het LUF Internationaal
StudieFonds (LISF) naar de University of Oxford. Haar aanvraag voor deze subsidie was zo goed uitgewerkt, dat ze
er ook de Janneke Fruin-Helb Beurs mee won (zie kader).

Marion Pragt, winnaar Janneke Fruin-Helb Beurs 2014:
‘Ik heb in Oxford gewerkt met de experts op het gebied
van de Septuaginta, de Griekse vertaling van de
Hebreeuwse Bijbel, en de geschiedenis van het Jodendom in de Grieks-Romeinse tijd. Ik kon er optimaal
gebruik maken van de vele bibliotheken, die soms 24
uur per dag geopend waren en colleges volgen die steevast werden gevolgd door koppen sterke Engelse thee
met veel melk. Bovendien heb ik mogen
kennismaken met de internationale onderzoeksomgeving van de Faculty of Oriental Studies in Oxford,
door daar één-op-één bij de docenten tutorials te
volgen en deel te nemen aan een seminar waarin
docenten en promovendi hun onderzoek presenteren.’

LISF-prijs

Prijs Legatum Stolpianum

De LISF-prijs 2014 is gewonnen door Jessica Roelands. Zij
ging voor haar studie Biomedische Wetenschappen zes
maanden naar Indonesië waar zij onderzoek deed naar
malariaparasieten. Roelands kreeg de LISF-prijs uitgereikt
door bioloog Freek Vonk, die zelf als student ook een LISFbeurs kreeg.

Dit fonds werd in 2014 bij het LUF ondergebracht (zie
pagina 17). De bijbehorende prijs wordt een keer in de
vijf jaar uitgereikt aan een historische studie van hoge
kwaliteit met actuele betekenis. Tazuko van Berkel won
de prijs in 2014, voor haar dissertatie ”The Economics
of Friendship: Changing Conceptions of Reciprocity in
Classical Athens”. Van Berkel is nu Veni-onderzoeker in
Leiden.

Jessica Roelands
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Stéphanie van der Pas behaalde de eerste plaats bij
de Leidse Universitaire Scriptieprijzen met haar scriptie
“Almost the Best of Three Worlds: The Switch Model
Selection Criterion for Single Parameter Exponential
Families”. Inmiddels is Van der Pas halverwege haar
promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden, in de
richting Bayesiaanse statistiek. Daarnaast werkt zij met
haar scriptiebegeleider aan een artikel over de scriptie.
Van der Pas heeft het winnen van de scriptieprijs ervaren als een aanmoediging om verder te gaan met
onderzoek.

Samenstelling bestuur
en commissies op 31 december 2014
Algemeen Bestuur (AB)

LUF Internationaal StudieFonds (LISF)

Dhr. mr. H.G.J. van Berckel (AC) († 2014)
Mw. prof.dr. E. Bouwman
Dhr. mr. W.H.L. Han (AC)
Mw. M. Hijdra BA (studentlid)
Mw. mr. C.A. Jansen Verplanke (AC)
Dhr. prof.dr. E.C. Klasen
Dhr. prof.dr. R.G.H.H. Nelissen
Mw. mr. A.M.J.M. Ploumen
Dhr. mr. S. Stoffer MBA (AC)
Dhr. G.H.A. van der Varst MA
Mw. mr. P.H.E. Voûte
De leden met de toevoeging (AC) vormen gezamenlijk
de Audit Commissie van het bestuur.

Dhr. mr.dr. C.E. Smith (voorzitter)
Mw. dr. W.A. Gebhardt
Mw. prof.dr. M.P.C. van der Heijden
Mw. dr. C.W.A. Naus
Dhr. dr. D.L. Roelen
Dhr. prof.dr. I.A.G. Snellen
Dhr. dr. K. Vrieling
Mw. dr. H.F. Westgeest

Dagelijks Bestuur (DB)
Mw. mr. C.S. de Klerk - Waller (voorzitter)
Dhr. prof.dr. A.J.W. van der Does  (vicevoorzitter)
Mw. drs. S.M. den Engelsen - de Groot
Dhr. mr. M. Enthoven  (penningmeester)
Dhr. mr. R.H. van Grieken
Dhr. drs. P.C.J. van Grinsven

Directie
Mw. A.R. Neve

Commissie Wetenschappelijke
Bestedingen (CWB)
Dhr. prof.dr. A.J.W. van der Does, voorzitter 	
(Sociale Wetenschappen)
Dhr. prof.dr. P.M.M.G. Akkermans 		
(Archeologie)
Mw. prof.dr. J. Bouwstra 			
(Wiskunde en Natuurwetenschappen)
Mw. prof.dr. C.A. van Eck 			
(Geesteswetenschappen)
Dhr. prof.dr. F. Koning 			
(Geneeskunde)
Mw. prof.mr.drs. W. den Ouden 		
(Rechtsgeleerdheid)

Commissie Algemene Subsidies
StudentenActiviteiten (CASSA)
Dhr. G.H.A. van der Varst MA  (voorzitter)
Mw. drs. E.S.F. de Klerk - den Tonkelaar (senior-lid)
Dhr. W.T. Posthuma (senior-lid)
Mw. V. Berisha
Dhr. J.J.P.G. Demmers BA
Dhr. T.C.F. Hensen
Mw. M. Hijdra BA
Mw. Y.P.K. Houvast LL.B.
Mw. N.E. Lamers BA
Mw. C.M. van Leeuwen
Mw. L.S. Moors
Dhr. F. Planjer BSc
Dhr. J.F. van der Poest Clement
Mw. M.L. van Putten
Dhr. D.A. Veldhoen

Erelid van de Raad
Jhr. drs. R.W.F. van Tets

Beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix is
beschermvrouwe van het Leids Universiteits Fonds.

In Memoriam
Op 31 december 2014 bereikte ons het droevige nieuws dat dhr. mr. H.G.J. (Hugo) Van Berckel was overleden.
Hugo van Berckel was sinds 2006 verbonden aan het LUF, eerst als lid van de Financiële Commissie en later als lid van
het Algemeen Bestuur. Sinds 2012 was hij ook voorzitter van de Audit Commissie. Wij zullen zijn inzet, betrokkenheid
en warme belangstelling missen.
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Fondsen op Naam
Het vermogen van het Leids Universiteits Fonds heeft een aantal specifieke bestemmingen,
de zogenaamde Fondsen op Naam. Bij deze fondsen is door de schenkers een meer of minder nauw
omschreven doel geformuleerd. In 2014 zijn 4 nieuwe Fondsen op Naam ingesteld. Aan het eind van
2014 telt het LUF 54 Fondsen op Naam, die hieronder kort genoemd worden. De nieuwe fondsen
hebben een asterisk (*) achter de naam staan. Meer informatie vindt u via www.luf.nl/fondsen.

Alkema-Hilbrands Fonds: bevordert onderwijs en onderzoek rondom mensenrechten en nationale grondrechten.
Van Bergen Fund: bevordert het contact tussen Nederlandse en buitenlandse studenten.
Fonds voor internationaal recht Mr. W.C. Beucker Andreae: bevordert de studie van het Internationaal Recht.
Dr. H.A. Van Beuningen Fonds: draagt bij aan de versterking van de positie van de rechtenfaculteit.
Dr. A.M. Blok Fonds: stelt jaarlijks een Leidse student(e)
in staat om te studeren of onderzoek te doen in Canada.
Bolland Fonds: bekostigt het conserveren en bestuderen
van de nalatenschap van prof. G.J.P. Bolland.
Dr. Anne Bosma Fonds: financiert onderzoek op het
gebied van pathologie.
Betsy Brouwer Fonds: financiert de leerstoel Comparative Sexual Orientation Law.
Mej. A.M. Buitendijk Fonds: verstrekt beurzen voor onderzoek t.b.v. het Nationaal Natuurhistorisch Museum.
Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds: bevordert Nederlands archeologisch en kunsthistorisch onderzoek.
Prof.dr. Hendrik Casimir Fonds: ondersteunt masterstudenten aan de Casimir School of Research.
Fonds Clavareau: stelt jaarlijks een begaafd juridisch
student(e) in staat een buitenlandse bibliotheek te bezoeken.
Fonds A.E. Cohen: ondersteunt onderzoek naar en publicatie over de geschiedenis van de Universiteit Leiden.
Herman J. Coster Fonds: ondersteunt Zuid-Afrikanen die
aan de Universiteit Leiden studeren.
Deisz Barendregt Fonds: bevordert onderzoek naar en
publicatie over zee-, waterstaats- en bouwrecht.
Den Dulk-Moermans Fonds: ondersteunt onderzoek
t.b.v. gezondheidszorg.
Cella Durksz Fonds: financiert onderzoek naar de oorzaak en behandeling van bipolaire stoornissen.
Elkerbout-Moene Fonds: ondersteunt onderzoek naar
aangeboren hartafwijkingen.
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Fonds Mr. J.J. van Enter ‘Pro Universitate’: verstrekt
beurzen voor begaafde studenten en promovendi en
ondersteunt de universiteitsbibliotheek.
Mr M. Enthoven Fonds*: voor een Sleuteldragerschap
voor het leven en de bevordering van de bloei van de
Universiteit Leiden.
Dr. Edith Frederiksfonds: verstrekt beurzen voor studenten in de medicijnen.
Gieskes-Strijbis Fonds: financiert het Kalshoven-Gieskes
Forum en de leerstoel Internationaal Humanitair Recht.
Prof.dr. R.A.V. van Haersolte Fonds: bevordert de studie
Wijsbegeerte.
Mr. P. Heering sr. Fonds: verstrekt beurzen voor buitenlandverblijf van studenten Internationaal en Europees
recht.
Fonds Immigratierecht: financiert de Leerstoel en het
Instituut voor Immigratierecht.
R.M. Korthals Altes-Bakker Fonds: bevordert de studie
van Klassieke Talen.
Drs. J.R.D. Kuikenga Fonds voor Mathematici: bevordert studie en onderzoek op het gebied van wiskunde,
mechanica en informatica.
LUF Internationaal StudieFonds: verstrekt beurzen voor
buitenlandverblijf van excellente studenten.
Mayo Greenberg Fonds: verleent scholarships in de
astrofysica, astrochemie en/of astrobiologie.
Minerva reünisten jaar 1957/1961: financiert de Leidse
Universitaire Scriptieprijzen.
Fonds Van Moorsel-Rijnierse: bevordert de studie van
het christendom in het Nijldal en het Midden-Oosten.
Mulder-Hamelers Fonds: financiert onderzoek op de
afdeling Endocrinologie van het LUMC.
Numata Chair in Buddhist Studies Fonds: financiert de
Numata Chair in Buddhist Studies.
Nypels-Van der Zee Fonds: ondersteunt ontwikkeling,
verbetering en gebruik van technologieën in de geneeskunde.

‘Ouwe’ Fonds: ondersteunt studenten die als gevolg van
ziekte/lichamelijk gebrek aanvullende voorzieningen nodig
hebben.
Piso-Kuperus Fonds: ondersteunt onderzoek en behandeling van inwendige ziekten.
Fonds voor Religiestudies*: bevordert de bestudering
van religie en religies in de Leidse Universiteit.
Rombouts Fonds: bevordert onderzoek en onderwijs in
Chinese Taal en Cultuur.
Sackler Fondsen: financiert het bezoek van een prominente buitenlandse astroloog, astrofysicus, neurowetenschapper of biomedische wetenschapper.
Prof.mr. H.G. Schermers Fonds (leerstoel): financiert de
leerstoel Internationaal Institutioneel Recht.
Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds: ondersteunt Leidse rechtenstudenten bij studie of stage in het buitenland.
Schim van der Loeff Fonds: ondersteunt de studie van
het Internationaal recht.
P.J. Sijpesteijn Fonds: ondersteunt onderzoek op het
gebied van papyrologie.
Slingelands Fonds: ondersteunt de faculteiten W&N,
Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde.
Dr. C.L. van Steeden Fonds: ondersteunt studie en werk
van geestelijke, wetenschappelijke en kunstzinnige aard.
Legatum Stolpianum*: financiert een wetenschapsprijs
die een keer in de vijf jaar wordt uitgereikt (zie kader).
Leidse Sterrewacht Fonds: bekostigt reizen en publicaties van onderzoekers in de Sterrenkunde.

Fonds van Trigt: bevordert de natuurwetenschappen in
het algemeen.
UNICEF-Fund Chair Children’s Rights: financiert de
UNICEF-Chair Children’s Rights.
Vaes-Elias Fonds*: ondersteunt het Modern East Asia
Research Centre (MEARC).
Fonds VVJF: ondersteunt aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid alumniactiviteiten, de faculteitsbibliotheek en
wetenschappers in verdrukking.
Mr. J.J. van Walsem Fonds ‘Pro Universitate’:
ondersteunt alfa- en gammawetenschappen.
Fonds voor Zuid- en Zuidoost-Aziatische Kunst:
bevordert de studie van kunst, oudheden en materiële
cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië.
Wilt u een van deze fondsen steunen of overweegt u
een Fonds op Naam op te richten? Neemt u dan contact
op met mw. A.R. Neve, directeur van het LUF, via 0715130503 of info@luf.leidenuniv.nl. Meer informatie is te
vinden via www.luf.nl/doneren, onder het kopje ‘Fonds op
Naam’.

Legatum Stolpianum
Het Legatum Stolpianum, het legaat van Jan Stolp (1761-1853),
is mogelijk de oudste wetenschappelijke prijs in Nederland. Het
begon in de context van de Verlichting als een jaarlijkse prijsvraag
op het terrein van de ‘natuurlijke theologie’, waarbij christelijk geloof en ethiek geconfronteerd werden met nieuwe wetenschappelijke kennis en systematische wijsgerige reflectie. Halverwege
de 20ste eeuw is overgegaan op het eens in de vijf jaar, achteraf,
bekronen van werk op het terrein van de godsdienstfilosofie,
ethiek en religiewetenschappen. Sinds medio 2014 is het
Legatum Stolpianum een Fonds op Naam binnen het LUF.
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Verkorte geconsolideerde jaarrekening 2014
BALANS
(in
(ineuro’s
euro’sna
nabestemming
bestemmingsaldo
saldostaat
staatvan
vanbaten
batenen
enlasten)
lasten)

31 dec. 2014

31 dec. 2013

978.226
31.525.799

981.411
25.795.896

ACTIVA
Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa (vorderingen en liquide middelen)

2.586.935

2.240.896

35.090.960

29.018.203

Eigen vermogen

17.290.524

15.951.556

Fondsen op naam

15.754.420

11.267.496

1.697.223

1.414.467

Passiva

Toegezegde subsidies
Overige schulden

348.793

384.684

35.090.960

29.018.203

2014

2013

Giften en baten uit fondsenwerving

5.428.878

2.256.421

Financiële baten

2.427.846

1.504.216

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in euro’s)
Baten

Overige baten

4.958

4.090

7.861.682

3.764.727

1.341.060

1.262.949

Bestedingen
Toegekende subsidies
Af: vrijgevallen bedragen

-52.737

-92.635

Overige bestedingen

112.619

151.223

1.400.942

1.321.537

Personeelskosten

399.299

392.460

Overige kosten

235.549

161.728

634.848

554.188

5.825.892

1.889.002

Kosten

Saldo staat van baten en lasten
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Toelichting op de verkorte
geconsolideerde jaarrekening
In de verkorte geconsolideerde jaarrekening zijn de cijfers
van de Stichting Leids Universiteits Fonds (LUF) en de cijfers
van de zeven gelieerde stichtingen verwerkt.
Het LUF voert het bestuur over zes steunstichtingen:
• 	Stichting Prof. Jaap de Graeff Fonds;
Inwendige Geneeskunde
• 	Stichting Prof. dr. Jan van der Hoeven;
Theoretische Biologie
• 	Stichting Prof. A.A.H. Kassenaar Fonds;
Klinische Geneeskunde
• 	Stichting Lorentzfonds; Theoretische Natuurkunde
• 	Stichting Prof. Jan Veltkamp;
Fonds Inwendige Geneeskunde
• 	Stichting Dr. H. den Adel Fonds;
Experimentele Natuurkunde

Bestedingen: subsidies
In 2014 is in totaal e 1.341.060 aan subsidies toegekend
aan projecten, wetenschappers, promovendi en studenten
van de universiteit. Hiervan is  e 1.240.354 rechtstreeks
door het LUF toegekend en e 100.706 via de door het
LUF bestuurde stichtingen. Subsidies worden voornamelijk
toegekend door de daarvoor ingestelde commissies. Dit
zijn de CWB voor de wetenschappelijke bestedingen van
ruim 1 miljoen euro (zie pagina 10 en 11) en de LISFcommissie en CASSA voor de subsidies voor studenten
(zie pagina 8 en 9).’

Kosten
Het LUF voert ook het bestuur over de Stichting Administratiefonds Leiden, waarin de beleggingen van de stichtingen zijn ondergebracht. Op de beleggingen is in 2014
een nettorendement van 8,5% behaald. Per 31 december
2014 bestaat de beleggingsportefeuille voor 47% uit vastrentende waarden (obligaties, deposito’s, spaarrekeningen)
en voor 53% uit aandelen.

Baten

Zoals de alumni die het LUF steunen een kritische afweging maken over de te steunen goede doelen, zo maakt
het LUF bewuste keuzes voor de besteding van de ontvangen giften. Om het voor subsidies beschikbare bedrag
zo hoog mogelijk te houden, is het LUF altijd voorzichtig
met overige uitgaven. In 2014 bedroegen de kosten van
fondsenwerving 2,8% van de baten uit fondsenwerving
en de algemene beheerskosten bedroegen 9,7% van de
bestedingen aan de doelstellingen.

De baten van het LUF en de steunstichtingen bedroegen in
2014 e 7.861.682. Hiervan werd e 5.428.878 ontvangen
als donatie, schenking of legaat (zie voor meer informatie
pagina 6 en 7), e 2.427.846 als financiële baten, die
gegenereerd worden uit het belegde vermogen en
e 4.958 als resultaat uit overige baten.
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Het LUF laat ambities
tot bloei komen
Het Leids Universiteits Fonds (LUF) is in 1890 opgericht als
onafhankelijke stichting om de bloei van de Universiteit
Leiden te bevorderen. Het LUF draagt ruim een eeuw later
nog steeds bij aan het realiseren van de ambities van de
universiteit: het doen van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, waarbij talent alle
ruimte krijgt. Dit doen wij door subsidies te verlenen aan
faculteiten, wetenschappelijk medewerkers en studenten
en door bijzondere LUF-leerstoelen in te stellen. Waar de
reguliere financieringsstromen ophouden, maakt het LUF
meer mogelijk. Daarnaast zet het LUF zich in om de band
met Leidse alumni te versterken. Al deze activiteiten hebben
uiteindelijk één doel: het in ere houden van de onderscheidende positie van Nederlands oudste universiteit.
Leids Universiteits Fonds
Rapenburg 61
2311 GJ Leiden
telefoon 071 513 05 03
e-mail info@luf.leidenuniv.nl
IBAN NL16 INGB 0000 1645 35
BIC INGBNL2A

