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2015: een prachtlustrum

in 2015, het jaar waarin we ons  
125-jarig bestaan vierden, mochten we 
tot onze vreugde constateren dat onze 
donateurs een hecht netwerk vormen 
van betrokken alumni. Het jaar begon 
met de raadsvergadering en de dies 
voor alumni, waarvoor ruim 500 alum-
ni naar Leiden kwamen om elkaar te 
ontmoeten en zich te laten inspireren 
door acht sprankelende weten-
schappers. ook de sleutel-dragersbij-
eenkomst en de Cleveringalezingen op 
46 locaties wereldwijd werden goed 
bezocht. dit is alleen mogelijk dankzij 
de niet aflatende steun van onze vrij-
willigers, waarvoor wij zeer dankbaar 
zijn!

ons 25e lustrum viel samen met het 
88e lustrum van de Universiteit  
Leiden. dit hebben we onder andere 
gevierd met een grootse editie van het 
Fun(d)diner in de Pieterskerk. er waren 
meer dan 200 alumni aanwezig, waar-
onder 100 nieuwe sleuteldragers.  
op het indrukwekkende betoog van  
vincent icke over de verbluffende een-
voud van het heelal volgde een ge-
slaagde veiling van ludieke Leidse items 
met veilingmeester Alexander Pechtold. 
op deze mooie avond konden we na-
mens alle donateurs een cheque van  
e 250.000 aan rector magnificus 
 

Carel stolker aanbieden, als cadeau 
voor onze gezamenlijke lustra. dit be-
drag zal aan de Universiteit ten goede 
komen in de vorm van extra subsidies.

in dit lustrumjaar hebben we ruim  
e 4 miljoen aan giften mogen ontvan-
gen, waaronder een prachtig legaat 
van mw. tine Hanegraaf-Feringa. daar-
naast zijn de inkomsten uit de beleg-
gingen, met een rendement van 5,3%, 
hoger dan verwacht. Het vermogen 
van het LUF en de door ons beheerde 
stichtingen is in 2015 gegroeid van  
e 31,5 miljoen naar e 35 miljoen. 
onze doelbesteding-commissies heb-
ben ruim e 2,6 miljoen aan subsidies 
toegekend.

in 2015 heeft het plan van het LUF en 
het Alumnibureau om elkaar verder te 
versterken – o.a. door een gezamen-
lijke huisvesting – verder vorm gekre-
gen. eind 2015 hebben het LUF en de 
Universiteit een overeenkomst gete-
kend met uitgangspunten voor deze 
verdere samenwerking en gezamenlijke 
huisvesting. vanzelfsprekend blijft het 
LUF onafhankelijk, en verantwoordelijk 
voor zijn eigen vermogen en financiële 
administratie en voor de beslissingen 
omtrent subsidieverleningen. 

 

Als gevolg van de deze ontwikkelingen 
is er medio 2015 een werkgroep  
samengesteld die de mogelijke  
bestemmingen van het snouck  
Hurgronjehuis gaat onderzoeken.  
Hierbij zal eerst gekeken worden  
naar mogelijke interesse binnen de 
universiteit. de werkgroep zal nadat zij 
haar onderzoek heeft afgerond, een 
advies uitbrengen aan het bestuur. in 
2016 zullen naar aanleiding van dit  
advies de nodige stappen gezet wor-
den om een adequate bestemming 
voor het pand te realiseren. 

Graag wil ik afsluiten met u allen te 
bedanken voor uw steun aan het LUF. 
iedere generatie is slechts hoeder van 
de wetenschappelijke historie van de 
universiteit en heeft de eer en de plicht 
om deze wetenschappelijke schat een 
stapje verder te ontwikkelen. Het steu-
nen van studenten in hun persoonlijke 
groei en in hun bijdrage aan de Leidse 
wetenschap is daar onlosmakelijk  
onderdeel van.

Laten wij met ons allen onze alma  
mater blijven steunen in haar bloei!

Mw. mr. Stan de Klerk-Waller
voorzitter LUF

Voorwoord  Mw. mr. Stan de Klerk-Waller

Het is mij een genoegen u dit jaarverslag van het Leids Universiteits 
Fonds (LUF) over 2015 namens het bestuur aan te bieden.
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2015 is een goed jaar geweest voor het LUF en de 
Universiteit Leiden. niet in het minst vanwege de 
groeiende betrokkenheid van onze alumni bij onder-
wijs en onderzoek, en de prachtige bijdragen van 
alumni aan hun alma mater. dit geeft eens te meer 
aan hoe sterk de band tussen de universiteit en haar 
alumni is. de universiteit koestert die band en wil 
deze graag verder versterken.

ook de band tussen het LUF en de universiteit is het 
afgelopen jaar versterkt. We hebben veel gesprekken 
met elkaar gevoerd om een intensievere samenwer-
king tussen het LUF en de universiteit vorm te geven. 
Het commitment van beide partijen om de krachten 

nog meer te bundelen heeft ertoe geleid dat we nu 
ook fysiek dichter tot elkaar komen: het LUF en het 
Alumnibureau gaan samenwonen. Als rector  
magnificus ben ik erg blij met deze ontwikkeling;  
samen kunnen we nog meer bereiken! 
Met de recente opening van ons nieuwe Alumni 
Huis, waarin beide teams hun intrek nemen,  
breekt een nieuw tijdperk aan.
Wij hopen op deze nieuwe locatie vele van onze 
alumni te mogen verwelkomen. 

Carel Stolker 
rector Magnificus & voorzitter  I  Universiteit Leiden

Samen kunnen we meer bereiken

De prachtige 
bijdragen van 
alumni geven 
aan hoe sterk 
de band is.
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Evenementen
Dies voor alumni
de dies voor alumni op 13 februari werd goed bezocht. 
de bezoekers konden kiezen uit verschillende lezingen 
met uiteenlopende onderwerpen. Zo sprak Job Cohen 
over de kansen en bedreigingen van decentralisatie, en 
Maria Yazdanbakhsh over de bestrijding van allergieën  
en diabetes. Carel stolker werd geïnterviewd over de  
toekomst van de Universiteit Leiden.
de junioren (8 t/m 14 jaar) ‘studeerden’ aan de pre-pre-
university, een veelzijdig programma met onder meer filo-
soferen, experimenteren, programmeren en spijkerschrift 
schrijven.

Cleveringa activiteiten
op 26 november was de Avond van Cleveringa, ge-
organiseerd door de Commissie Algemene subsidies 
studentenactiviteiten (CAssA). Het thema was ‘vlucht 
naar vrijheid – Leiden als safe haven’. Zes sprekers  
gingen in discussie met studenten, die in groten  
getale opgekomen waren. sprekers waren Leo Lucas-
sen (hoogleraar Geschiedenis van werk en migratie),  
Joanne van der Leun (hoogleraar Criminologie),  
Michel Bravo (beleidsmedewerker veiligheid en  
Justitie), Marleen damen (wethouder Werk & inkomen,  
Wijken en Financiën, gemeente Leiden), Jiska van den 
Berg (vrijwilligster in een Hongaars vluchtelingenkamp) 
en olivier nyirubugara (vluchtte in de jaren ‘90 uit 
rwanda en studeerde in Leiden met hulp van het UAF).

Een kleine greep uit de 46 Cleveringa- 
bijeenkomsten in binnen- en buitenland:
in Amersfoort sprak prof.dr. Bas Haring over ‘Waarom 
is cola duurder dan melk?’ Prof.dr. Larissa van den 
Herik sprak in rome over ’the future of Un sanctions 
in the 21th century’. de lezing van prof.dr. erik-Jan 
Zürcher in Parijs had als titel: ‘Gerechtigheid en ontwik-
keling: hoe is turkije veranderd in de dertien jaar van 
tayyip erdogan?’ 

Alle bijeenkomsten werden voorafgegaan door een 
korte film, waarin de voorzitter en de rector magnificus 
de aanwezigen informeerden over de ontwikkelingen 
bij het LUF en de universiteit.

De junioren (8 t/m 14 jaar) ‘studeerden’ aan 
de pre-pre-university, een veelzijdig  
programma met onder meer filosoferen,  
experimenteren, programmeren en 
spijkerschrift schrijven.
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Wetenschappelijke Bestedingen

 

Subsidies voor wetenschappelijke  
projecten
Jaarlijks zijn subsidies variërend van e 5.000 tot e 25.000 

beschikbaar uit fondsen op naam van het LUF en vanuit onze 

samenwerking met de Gratama stichting. deze subsidies zijn 

vaak een springplank, in die zin dat ze tot een kansrijke posi-

tie leiden voor aanvragen bij nWo en andere instellingen.

in 2015 is in totaal e 294.270,- aan subsidies toegekend, 

verdeeld over 16 wetenschappelijke projecten:

Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds
L.i. Jimenez Phd-kandidaat en e. Posselt Phd-kandidaat:  

Archaeological Survey in the Mixtec Highlands, Mexico:  

The capital and ceremonial center of Ñuu Ndaya

dr. M.s. de Waal: Automated detection and mapping of 

scattered archaeological artifacts. A pilot study comparing 

an innovative remote sensing method and traditional surface 

surveying on Barbados, Lesser Antilles

dr. H.L. Mickleburgh en K.A. Ziesemer Msc: Bodies of 

Science: establishing archaeothanatological parameters 

through innovative forensic taphonomic experiments

Den Dulk-Moermans Fonds
dr. s.M. Chuva de sousa Lopes: Cryopreservation of human 

ovarian tissue to restore fertility through regeneration

dr. M.L.P. van der Hoorn: Eiceldonatie zwangerschap, 

immunologisch geen eitje

dr. J.C. Kiefte-de Jong: Dietary patterns, nonalcoholic fatty 

liver disease and colorectal cancer risk

Nypels-Van der Zee Fonds
M. Kruithof-de Julio Phd: Patient-derived, ex vivo cultured 

tumor slices as a novel ‘near-patient’ model for the assess-

ment of disease prognosis and therapy response in human 

prostate cancer.

Schim van der Loeff Fonds
Prof. J.J. sloth-nielsen: Child migration, child protection and 

statelessness in Southern Africa: the Zambia/Zimbabwe/ 

Mozambican/Botswana/South African nexus

Gratama Stichting en LUF
Prof.mr. W.H. van Boom: De burgerlijke rechter en de 

burger – op afstand of nabij?

dr. H.W. slabbekoorn: De invloed van lawaai onder water op 

mariene zoogdieren

Prof.dr. J.t. swaab-Barneveld en dr. M.P. Ketelaars: Missed by 

motivation: the female phenotype of Autism Spectrum 

Disorder

dr.ir. t. Bosker, dr. P.A. Behrens en dr.ing. M.G. vijver:  

Microplastics: emergent contaminants of global concern

dr. M.C.A. Liem en d. Weggemans Msc: Op Vrije Voeten: 

Re-integratie van high-profile gedetineerden

Prof.dr. H.J. van den Herik en r.M.e. de Lange Msc:  

Implementatie van Virtual Reality in onderwijs en  

wetenschapscommunicatie

dr. M.r.M. Jongbloed: 3D printing van aangeboren 

hartafwijkingen: de hand op het hart

dr. A. Geluk: “Tell tale urine”: rapid, urine-based field test 

for prediction of acute tissue-destructive inflammation

Vinger aan de pols bij baby’s
Drs. Ilona Narayen MSc

ongeveer de helft van de baby’s met een aangeboren 

hartafwijking wordt opgespoord met de 20-wekenecho. 

de andere helft is ook eenvoudig op te sporen, namelijk 

door vlak na de geboorte enkele malen het zuurstofge-

halte in het bloed van de baby te meten. in het buiten-

land gebeurt dit al, in het ziekenhuis. de meeste neder-

landse baby’s echter worden thuis geboren of zijn al op 

de eerste dag weer thuis. de PoLs-studie onderzoekt hoe 

de zuurstofmeting in nederland kan worden georgani-

seerd, zodat de pasgeborenen zo snel mogelijk passend 

behandeld kunnen worden. 

 

Een selectie uit de projecten die in 2015 subsidie ontvingen.
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Minderjarige vreemdelingen in  
de knel door mensenhandel
Prof.mr. Peter Rodrigues en mr. Stefan Kok

Alleenstaande minderjarige slachtoffers van mensenhandel 

zijn een zeer kwetsbare groep. de meeste van deze bui-

tenlandse kinderen in nederland doen aangifte of vragen 

asiel aan. Met steun van de Gratama stichting en het LUF 

doet de groep van rodrigues onderzoek naar dit probleem. 

Hij formuleerde o.a. aanbevelingen om de mensenhandel-

procedure en de asielprocedure beter op elkaar te laten 

aansluiten. in oktober is een besloten expertmeeting  

georganiseerd over dit onderwerp.

Virtuele electronenmicroscopie
Dr. Carolina Jost en dr. Frank Faas

studenten krijgen aan het LUMC al enige jaren virtueel histologie-onderwijs (lichtmicroscopie). Het LUF en de Gratama 

stichting financierden de uitbreiding van de gebruikte viewer. deze ontwikkeling maakt het mogelijk om van weefsel-

niveau naar organelniveau in te zoomen (electronenmicroscopie) en resultaten openbaar online te delen. studenten 

testten de nieuwe faciliteiten met spectaculaire beelden van een zebravis. in juni 2016 werd de viewer gepresenteerd op 

de jaarlijkse conferentie van de international Association of Medical science educators (iAMse).

 
 

Foto: Annika Schmeding 

Het online delen van 
weefselniveau naar 
organelniveau.
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Studentensubsidies
Het LUF kent individuele beurzen toe aan studenten die voor studie of stage naar het 
buitenland willen. de beurzen worden verstrekt uit het LUF internationaal studieFonds 
(LisF), het Prof.mr. H.G. schermers studiefonds, het dr. A.M. Blokfonds,  
het Mr. P. Heering sr. Fonds en het dr. edith Frederiksfonds.

Suikerziekte ook door celveroudering
eén miljoen nederlanders zijn suikerpatiënt. dat drukt een 

zwaar stempel op hun leven. Met een LisF-beurs verbleef  

Mark van Haaren een half jaar in Boston, aan het prestigi-

euze Joslin diabetes Center van de Harvard Medical school.  

Hij deed daar fundamenteel onderzoek naar de veroude-

ringsmarkers van cellen in de alvleesklier. Het verouderings-

proces van deze bètacellen speelt mogelijk een rol bij suiker-

ziekte. van Haaren won tevens de LisF-prijs voor het beste 

onderzoeksverslag.

terug in Leiden is van Haaren begonnen aan zijn  

opleiding tot internist in het LUMC. 

Muziek
LsKo Collegium Musicum ontving een subsidie van CAssA 

voor een speciale uitvoering van ‘ein deutsches requiem‘  

van Johannes Brahms.

Aan deze uitvoering werkten naast leden en oud-leden  

van Collegium Musicum ook leden van het delfts  

studentenkoor en het orkest Krashna Musika mee.

Subsidies voor studentenactiviteiten
de Commissie Algemene subsidies studentenActiviteiten 

(CAssA) kent subsidies toe aan groepen studenten, veelal 

verenigingen. de commissie, bestaande uit tien studenten 

en drie alumni, had de beschikking over een budget van  

e 35.000. Hieruit kende de commissie 54 subsidies toe 

voor studiereizen, symposia, congressen, lustrumvieringen, 

concerten en andere bijzondere studentenprojecten. 

LSKO Collegium Musicum

Mark van Haaren (eerste van rechts)

Aesculapius naar Israel
Met een subsidie van CAssA gingen bachelorstudenten  

van de Farmaceutische studentenvereniging Aesculapius,  

in gezelschap van erelid prof. Breimer, op bezoek in israel.  

Ze bezochten twee startup-bedrijven (één ontwikkelde een  

3d-printerprogramma voor het printen van printplaten, het 

andere heeft een programma ontwikkeld waarmee huid-

kanker vroegtijdig ontdekt kan worden). ook volgden ze 

colleges op het Weizmann institute en aan de faculteiten 

geneeskunde en scheikunde.
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Prijzen 

Leidse Universitaire Scriptieprijzen 
de Leidse Universitaire scriptieprijzen worden beschikbaar 
gesteld door het Fonds Minerva reünisten 1957/1961/1965. 
dit fonds is in 2007 opgericht door Minerva-reünisten, om te 
vieren dat zij hun studie vijftig jaar daarvoor in Leiden aan-
vingen (jaargang 1957). Later sloot de lichting van 1961 zich 
aan, en in 2015 ook die van 1965. ter gelegenheid van hun 
vijftigste dies hebben de ’65-ers zich bijzonder ingespannen 
om het voortbestaan van de prijs zeker te stellen, met als 
prachtig resultaat een schenking van ruim e 43.000. 

Janneke Fruin-Helb Beurs  
studenten die een onderzoeksvoorstel indienen bij 
het LUF internationaal studiefonds (LisF) dingen 
mee naar de Janneke Fruin-Helb Beurs. de beurs 
gaat naar de student met hoge studieresultaten die 
een creatief en goed uitgewerkt onderzoeksvoorstel 
indient, met een vraagstelling die vanuit volledige 
academische vrijheid geformuleerd is. 

in 2015 is de beurs toegekend aan Maaike  
schilperoort. van oktober 2015 tot juni 2016 doet  
schilperoort biomedisch onderzoek aan bruin vet 
aan de afdeling Metabole en vasculaire Gezondheid 
van de Universiteit van Warwick. Het onderzoek is 
van belang voor patiënten met obesitas en  
gerelateerde ziekten zoals type 2 diabetes.

 

In 2015 zijn drie Scriptieprijzen uitgereikt: 
de eerste prijs (e 3.000) was voor Annika schmeding 
(Geesteswetenschappen). Zij houdt zich al sinds 2009 bezig 
met vraagstukken van oorlog en vrede en met conflicten die 
hun oorsprong hebben in culturele misverstanden en verschil-
len. de tweede prijs (e 2.000) was voor nathalie Brusgaard 
(Archeologie) voor haar onderzoek naar de rol van runderen in 
de samenlevingen van de bronstijd). 
de derde prijs (e 1.000) ging naar Cristina stefanescu 
(Wiskunde en natuurwetenschappen). Zij deed onderzoek in 
zebravisembryo’s naar de rol van chemokine signaling in de 
ontwikkeling van tumoren. 

Maaike Schilperoort.

 

Annika Schmeding 



10  Leids Universiteits Fonds  |  Jaarverslag 2015

Het LUF heeft in 2015 onder meer de volgende 
schenkingen mogen ontvangen:
 
• e 209.372 voor het Gieskes strijbis Fonds 
• e 100.000 als toevoeging aan het Betsy Brouwer Fonds 
• e100.000 ten behoeve van het Fonds Mr. J.J. van enter 

‘Pro Universitate’ 
• e 80.017 als toevoeging aan het Fonds 

UniCeF-Chair Children’s rights 
• e 50.000 voor het Kroese-duijsters Fonds* 
• e 50.000 voor het Fonds voor wetenschappers in 

verdrukking (in het vvJF-fonds) 
• e 48.600 uit veilingloten en tafels tijdens het 

Fun(d)diner 
• e 29.945 als toevoeging aan het Fonds Minerva 

reünisten Jaar 1957/1961/1965 
• e 25.000 ten behoeve van het nypels-van der Zee Fonds 
• e 22.500 als toevoeging aan het Cella durksz Fonds 
• e 20.000 ten behoeve van het Fonds voor Zuid- en 

Zuidoost-Aziatische Kunst 
• e 13.100 als toevoeging aan het Fonds van der valk 
• e 10.000 voor het Mr. ir. deisz Barendregt Fonds 
• e 8.850 van the enthoven Foundation inc. voor 

het Mr. M. enthoven Fonds 
• e 5.600 ten behoeve van het Bakels Fonds* 

Donaties, 
schenkingen  
en legaten

Het LUF heeft in 2015 de volgende  
nalatenschappen en legaten ontvangen: 

• e 2.150.000 van mr.drs. C. Hanegraaf-Feringa
• e 484.736 van dr. F.F. Hofman ten behoeve van het 

dr. F.F. Hofman Fonds*
• e 45.378 van mw. e.M. sieperda – staab, arts
• e 3.000 van mw. s. Melse 
• e 500 van drs. C.A.J. thissen 

*  dit betreft een schenking in de vorm van de instelling 
van een nieuw fonds op naam bij het LUF.

Het Leids Universiteits Fonds mocht ook in 2015 vele donaties van alumni van  
de Universiteit Leiden ontvangen. de betrokkenheid van deze groep van ruim  
9.000 alumni is hartverwarmend – en het is de motor waarop we draaien.  
Heel veel dank aan al onze donateurs!

Nalatenschap Feite Hofman in Fonds 
in 2015 ontving het LUF een legaat van de dr. Feite Foeke 
Hofman. Hofman studeerde medicijnen in Leiden. Hij  
vertrok daarna naar de vs, waar hij internist werd en  
jarenlang werkzaam was in diverse ziekenhuizen. Maar hij 
verloor Leiden niet uit het oog: vanuit de vs volgde  
Hofman de ontwikkelingen binnen de Leidse Universiteit, 
het LUMC en het LUF. Hij was een trouw en royaal dona-
teur en heeft dit nu bekroond met het instellen van het 
dr. F.F. Hofman Fonds. de doelstelling van het fonds is het 
ondersteunen van (internationale) training en opleiding op 
het gebied van maag- en darmgeneeskunde in het LUMC.

Mevrouw tine Hanegraaf-Feringa 
overleed in het voorjaar van 2015. Zij 
ging pas op latere leeftijd sociologie 
en nederlands recht studeren. Lange 
tijd was ze werkzaam bij de Fnv. 
in 2013 ontving ze een koninklijke 
onderscheiding, onder meer voor 
haar inzet in de Katholieke Bond van 

ouderen (KBo). Mevrouw Hanegraaf-
Feringa was een trouw bezoeker van 
universitaire en LUF-activiteiten totdat 
haar gezondheid dat niet meer toeliet. 
Haar testamentaire schenking is, op 
haar verzoek, toegevoegd aan het 
kapitaal van het Leids Universiteits 
Fonds.

Mevrouw Tine Hanegraaf-Feringa
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Corrie Bakels, hoogleraar archeo-
logie, zag het al aan het begin 
van haar wetenschappelijke car-
rière: natuurwetenschappelijk  
onderzoek en archeologie vor-
men een vruchtbaar huwelijk. 
Haar hele werkzame leven zette 
ze zich hiervoor in. Met het in-
stellen van het Bakels Fonds bij 
het LUF wil zij projecten steunen 
in dit wetenschapsgebied. 

In 1969 zette Bakels, van huis uit 
biologe, het eerste archeologisch-
botanische laboratorium van de 
universiteit op. Inmiddels beschikt 
de faculteit over meerdere state 
of the art laboratoria in het Bio 
Science Park. Bakels speelde al 
jaren met het idee van een fonds 
om geld naar een specifiek we-
tenschappelijk doel te laten gaan: 
‘Eerst dacht ik aan iets dat na 

mijn dood in werking zou treden. 
Totdat iemand zei: “Waarom doe 
je het niet terwijl je nog leeft?”’ 
Het fonds moet een  
‘oliekannetje’ zijn om onderzoek 
een duwtje in de rug te geven. 

Het oliekannetje van Corrie Bakels  

Monstername voor natuurwetenschappelijk onderzoek op de vind-

plaats van de Javamens, Trinil, Indonesië, campagne Faculteit  

Archeologie Leiden/Archeologische Dienst van Indonesië 2016. 
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Fondsen op naam

Alkema-Hilbrands Fonds: bevordert onderwijs en onder-
zoek rondom mensenrechten en nationale grondrechten. 
Bakels Fonds: bevordert natuurwetenschappelijk onder-
zoek binnen de archeologie.*
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 Leidse studenten in 
staat om te studeren of onderzoek te doen aan Queen’s 
University in Kingston, ontario, 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 Compara-
tive 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 masterstu-
denten aan de Casimir school of research.
Fonds Clavareau: stelt jaarlijks begaafde (juridisch) 
studenten 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.

Het vermogen van het Leids Universiteits Fonds heeft een aantal fondsen op naam. Bij 
deze fondsen is door de schenkers een meer of minder nauw omschreven doel gefor-
muleerd. in 2015 zijn vier nieuwe fondsen op naam ingesteld, wat het totaal brengt op 
54. Hieronder worden ze kort genoemd. de nieuwe fondsen hebben een asterisk (*) 
achter de naam staan. Meer informatie vindt u via www.luf.nl/fondsen

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.
Fonds Mr. J.J. van Enter ‘Pro Universitate’: verstrekt 
beurzen voor begaafde studenten en promovendi en  
wetenschappelijk onderzoek.
Mr M. Enthoven Fonds: voor de bevordering van de 
bloei van de Universiteit Leiden.
Dr. Edith Frederiksfonds: verstrekt beurzen voor 
studenten 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.
Dr. F.F. Hofman Fonds: ondersteunt training en onderwijs 
op het gebied van de maag- en darmgeneeskunde.*
Fonds Immigratierecht: draagt bij aan de Leerstoel en 
het instituut voor immigratierecht.
R.M. Korthals Altes-Bakker Fonds: bevordert de studie 
van Klassieke talen.
Kroese-Duijsters Fonds: ondersteunt internationaal 
congresbezoek en/of studie/onderzoeksverblijf voor  
promovendi van rechtsgeleerdheid en van scheikunde.*
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.
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Minerva reünisten 1957/1961/1965: 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 genees-
kunde. 
‘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 promi-
nente buitenlandse astronoom, astrofysicus, neuroweten-
schapper of biomedische wetenschapper.
Prof.mr. H.G. Schermers Fonds (leerstoel): financiert de 
leerstoel internationaal institutioneel recht.
Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds: ondersteunt Leid-
se 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 Wiskunde 
en natuurwetenschappen, rechtsgeleerdheid en Genees-
kunde.
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. 
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 Leiden Asia Center.
Fonds VVJF: ondersteunt aan de Faculteit der rechtsge-
leerdheid 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.

Dit fonds is opgericht op 17 maart 2015 met een schen-
king van de heer dr. C.J. Kroese en mevrouw mr. M.A.J. 
Kroese-Duijsters. Mevrouw Kroese studeerde Neder-
lands recht aan de Universiteit Leiden; haar echtgenoot 
studeerde en promoveerde aan de faculteit Wiskunde 
en Natuurwetenschappen (scheikunde), ook in Leiden. 
Het paar vindt het belangrijk dat jonge wetenschap-
pers kansen krijgen hun horizon te verbreden door een 

verblijf in het buitenland. Het doel van het fonds is dan 
ook het mogelijk maken van internationaal congres-
bezoek en verblijf voor studie of onderzoek voor  
promovendi van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of 
van het Leiden Institute of Chemistry, onderdeel van de 
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de  
Universiteit Leiden.

Kroese-Duijsters Fonds
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Lijst Sleuteldragers per 31 december 2015

 
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.C. Antvelink-de Bree; mw. drs. e.A. Arendsen de Wolff-exalto; dhr. prof.dr. P. Baas; mw. prof.dr. 
C.C. Bakels; dhr. mr. th. Bakker; dhr. mr.drs. J.C. Banz; dhr. mr.ir. L. Barendregt; dhr. mr. r.A. Barendsen; dhr. mr. H.r. Bax; dhr. drs. M. 
van Beek Msc; dhr. Jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland; dhr. prof.dr. C.W.J. Beenakker; 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; dhr. mr. W.F. van Beuningen; mw. J. van Beuningen; 
dhr. mr. H.A. van Beuningen; mw. mr. K. van Beuningen-dietrich; dhr. t.J. Bierman; mw. mr. M.e. Bierman-Beukema toe Water; dhr. mr. 
P. Bijleveld; dhr. mr. K. Blekxtoon; dhr. mr. M.P. Bloemsma; dhr. mr.drs. H. Blok; dhr. mr. W. Blom; dhr. prof.dr. J.H. van Bockel; dhr. mr. 
P.C. Bodes; mw. mr. P.C. Boelaars-van Hoeken; dhr. drs. W.P.A. Boellaard arts; mw. mr. s.e. Boellaard-roeters van Lennep; dhr. drs. A.H. 
de Boer; mw. mr. s.C. de Bok-vervest; dhr. prof.dr. J.H. Bolk; dhr. mr. M.B. Bolle; dhr. mr. P.H.L. Boogerd; dhr. dr. A.H. Bootsma; dhr. Jhr. 
mr. G.F. Boreel; dhr. Jhr. drs. F.e.P. Boreel; dhr. drs. J.L.A. Borsboom; mw. M. Borsboom-Kouwenhoven; dhr. mr. J.W.H. van den Bosch; 
mw. M.d. van den Bosch-van nispen tot sevenaer; dhr. dr. C.H.r. Bosman chirurg; dhr. mr. H.J.C. Botter; mw. mr. H. Boumeester-Bruins 
slot; mw. prof.dr. e. Bouwman; dhr. drs. L.M. Brandts; dhr. prof.dr. d.d. Breimer; dhr. mr. F.C.W. Briët; dhr. dr. J.W. Briët; dhr. prof.mr. 
L.J. Brinkhorst; mw. drs. J. Brinkhorst-Heringa; dhr. prof.dr. P.J. van den Broek; dhr. drs. J.H. ten Broeke; mw. mr. J.J. Broese van Groenou-
Gratama; dhr. dr. H.L.F. Brom chirurg; dhr. drs. d.P. Brouwer; mw. dr. P.W.F. Bruggink-André de la Porte; dhr. mr. H.J. Bruggink; dhr. drs. 
W. Bruins slot; dhr. mr. M.J. Bruna; mw. drs. A.G.M. van Brunschot; mw. drs. s.J.M. Bubbers; mw. H.G.M. Buschman; dhr. mr. J.W. By-
vanck; 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; mw. 
mr. A.M.L. Cohen-Koningsveld; dhr. drs. M.s.L. Cohen; dhr. mr. M.F. le Coultre; dhr. prof.dr. M.r. daha; dhr. prof.dr. M. danhof; dhr. dr. 
P.H.W.M daverveldt; dhr. dr. e.C. dawson; mw. mr. C.e. dettmeijer-vermeulen; mw. drs. G.G.C. diender; dhr. dr. P.G. van ditzhuyzen; 
mw. K.A. doeksen-Kleykamp; dhr. mr. G.v.H. doeksen; mw. mr. Ch.d.W. doeksen-van Galen Last; dhr. mr. M.J.F.M. dolmans LL.M.; dhr. 
Jhr. mr. A. van doorn; dhr. mr. P.J.W.M. driebeek; dhr. mr. A.e. driessen; mw. mr. e.A.W. driest; dhr. mr. P.J. van duinen; mw. A.r. dul-
lemeijer-smit arts; dhr. mr. F.B. durksz; mw. mr. A. van der dussen-onsman; 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. dr. W.F. eggink arts; dhr. dr. A.J. elen; dhr. drs. P.B. elffers; mw. drs. J.L.e.A. elink 
schuurman-Gastelaars; dhr. mr. e.P. elink schuurman; mw. mr. e. elkerbout; dhr. prof.dr. P.C. emmer; dhr. dr. H.Ph. endtz; mw. mr.drs. 

Lustrum Fun(d)diner
Terwijl de avondzon nog over het Rapenburg 
scheen, spoedden de eerste hooggehakte 
dames en heren in pak zich naar de Oude UB, 
waar ze hartelijk werden ontvangen door de 
rector magnificus. Na de gezellige borrel ver-
trok het gezelschap naar de Pieterskerk. De 
kerk zag er sprookjesachtig mooi uit! Waxine-
lichtjes rondom de pilaren en op de hoge zil-
veren kandelaren op de tafels. De 235 gasten 
zochten hun plaats op aan de naar sterren en 
planeten vernoemde tafels. Studenten waren 
in groten getale aanwezig als charmante gast-
heren en -vrouwen.

Stan de Klerk-Waller, voorzitter van het LUF, 
benadrukte de rol die alle alumni van onze 
alma mater hebben als hoeder van de weten-
schap. Na afloop van haar speech overhan-
digde De Klerk namens het LUF een cheque 
ter waarde van e 250.000 aan Carel Stolker, 
die alle aanwezigen hiervoor uitgebreid be-
dankte. Later op de avond betoogde Vincent 
Icke op meesterlijke wijze dat het heelal heel 
eenvoudig is en leidde Alexander Pechtold 
met veel humor de veiling van ‘wetenschappe-
lijke’ items. Een aantal gasten heeft het diner 
afgesloten met een laatste drankje in café 
L’Espérance.

Sleuteldragers 
voor vernieuwend onderzoek en onderwijs in een bloeiend 
academisch klimaat is de structurele financiële steun van de 
sleuteldragers onmisbaar.
Het netwerk van sleuteldragers bestaat uit betrokken alumni, 
die de Universiteit Leiden een warm hart toedragen. Met hun 
giften maken zij innovatieve onderzoeks- en onderwijs- 
projecten en bijzondere leerstoelen mogelijk en leveren zij 
een essentiële bijdrage aan de persoonlijke en academische 
ontwikkeling van onderzoekers en studenten. Wij zijn dan 
ook zeer dankbaar voor hun betrokkenheid en financiele 
steun! op de website van het Leids Universiteits Fonds vindt 
u de namen van al onze sleuteldragers.
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Lijst Sleuteldragers per 31 december 2015

A.A.e.C. endtz-insinger; 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. 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; dhr. Jhr. mr. r. Feith; dhr. mr. G.W. baron van der Feltz; mw. mr. e.H. van der Feltz-van Gulik; mw. drs. F. Fennema-
Brunner; dhr. prof.dr. J.P. Filedt Kok; dhr. mr. L.A.d. Fisscher; mw. mr. J.M. Fleuren-van Walsem; dhr. prof.dr. G.J. Fleuren; dhr. mr. P.L. 
Folmer; dhr. mr. H. Fontein; dhr. prof.mr. H. Franken; mw. drs. e. Frech-nije; dhr. mr. M.H. Frech; dhr. dr. A.M. Frens; mw. drs. J.M.C. 
Frens-Geurts; 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; dhr. drs. 
J.G. Gaarlandt; mw. drs. o.A. Gaarlandt-van voorst van Beest; mw. mr. A.F. Gaarlandt-Kist; mw. A.H. van Geen-Gratama; dhr. Jhr. mr. 
H.C. van Geen; dhr. drs. J.B.J. Geise; dhr. drs. P.A.J. Geluk; dhr. dr. L.J. van Gerwen; dhr. prof.mr. J.F.M. Giele; mw. r. Giele-Bijlsma; dhr. 
prof.dr. e. Gittenberger; mw. prof.dr. A.C. Gittenberger-de Groot; mw. n.A.W. van Goens Youskine; mw. M.e. van der Goes-doeksen; 
mw. mr. L.Y. Gonçalves-Ho-Kang-You; mw. mr. d.M. van Gorp; mw. drs. H.M.A. Gorter-van Gorp; dhr. mr. o.B.J. Gorter; Mr. F.d. Grant 
Phd; dhr. mr. e.J.B. Gratama; dhr. J. Gratama; mw. drs. e. Gratama; 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; dhr. ir. J.B. 
Grootenhuis; mw. mr. v.J. Groters-roeters van Lennep; mw. mr. B.M.H.C. le Haen-de Croon; dhr. mr. A.C. van Haeringen; mw. mr.dr. 
J.J. van Haersolte-van Hof; dhr. mr.  J.C. van Haersolte; dhr. prof.drs. v. Halberstadt; dhr. mr. C.L. Hamming; mw. mr. G. Hamming-
Hamburger; dhr. mr. W.H.L. Han; mw. mr. H.s.C. Han-Crebolder; mw. drs. H.J.  ‘t Hart-van den Muyzenberg; dhr. A.Ph.J. de Haseth 
Möller; mw. G.W. Hattink-André de la Porte; mw. drs. F.s. Hattink-van nieuwkuyk; dhr. M.t. Haverschmidt; dhr. mr. r.r. Hazewinkel; 
dhr. mr. r.n. Hazewinkel; dhr. mr. M.C. Heering; dhr. mr. P. Heering; dhr. mr. H.F. Heerkens thijssen; 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. mr. H.G. Heuzeveldt; 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. dr. A.A. Hogewoning; 
dhr. drs. W.A. Hoogduin; dhr. drs. L.P.J. Hoogeveen; dhr. prof.mr. J.G. de Hoop scheffer; dhr. mr.dr. r.H.A.M. baron van Hövell tot Wes-
terflier; dhr. mr. P.G. Hugenholtz; dhr. mr. J.B.A.A. Huisman; mw. mr. G.K. Huyssen van Kattendijke-Frank; dhr. prof.dr. P.J. idenburg; mw. 
Jkvr. drs. M. idenburg-de savornin Lohman; 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. J.e. Jansen; dhr. drs. B.J. Jansen; dhr. mr. M. Jansen; mw. mr. C.A. Jansen 
verplanke; dhr. mr. e.M. Jens; dhr. mr. G.F. Jonckheer; dhr. drs. H. de Jong; dhr. dr. B.M. de Jongh; dhr. mr. J.J.H. Joosten; dhr. mr. M.W. 
Josephus Jitta; dhr. M. Joubij; dhr. mr. C.r.F. Kalff; dhr. mr. P.J. Kalff; dhr. mr.dr. J.J. Kamp; dhr. mr. A.W. Kamp; dhr. drs. P.n. van Kampen; 
dhr. mr. H.P. de Kanter; dhr. prof.mr. P.J.G. Kapteyn; mw. mr. H.J. Kapteyn-streef; mw. drs. C.M. Keijzer; dhr. prof.dr. P.H. Kes; dhr. drs. 
J.G.P. van Keulen; dhr. dr. H.e. Keus; dhr. mr. G.G. Key; dhr. dr. M. Kiewiet de Jonge; mw. mr. C. Kiewiet de Jonge-Zaaijer; dhr. mr. B.A. 
Kist; dhr. mr. F.W. Kist; dhr. prof.dr. e.C. Klasen; dhr. mr. J.P. de Klerk MBA; mw. mr. C.s. de Klerk-Waller; dhr. mr. J.o. van Klinken; mw. 
drs. C.J. Knapen; dhr. mr.drs. W. Knibbeler; dhr. mr. d. Knottenbelt; dhr. mr. B.F.M. Knüppe; dhr. prof.dr. d.H.A. Kolff; dhr. drs. t.P.G.e. 
Koomen; mw. mr. F.F. Koops; dhr. mr. F.J.M.e. Koppenol; dhr. mr. B.r. Körner; dhr. d.J. Kraaijeveld; dhr. prof.dr. H.M.J. Krans; mw. mr. 
e.M.e. de Kreij; mw. drs. B.e. Kreis; dhr. dr. C.J. Kroese; mw. drs. e. Kröner-tamboezer; dhr. dr. A.W. Kröner; dhr. mr. A.C. Kruseman 
Aretz; 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; mw. drs. M. Lab-
ruyère-Zuideveld; 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; mw. mr. M.L.A. van Loon-Labouchere; mw. drs. M.W. Lubbert; mw. drs. P.C.M. Lunsingh 
scheurleer; mw. H.M.t. Lurvink-van ogtrop; dhr. dr. J.B. Maathuis; dhr. mr.dr. L.M. van der Mandele; dhr. mr. A.W.P. Marsman; dhr. mr. 
J.B. van Marwijk Kooy; dhr. mr. t.t. van der Mast; dhr. mr. r.H. 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; dhr. mr. n.r.L. Mijnssen; dhr. Jhr. mr. G.L.G. 
de Milly; mw. mr. e.M.L. Moerel; dhr. dr. J.C. Mondt; mw. mr. M.A.A. Mondt-schouten; dhr. G.J. Monterie; mw. drs. J.M. Monterie-
Geerlings; dhr. r. de Mooij; mw. M.H.C. de Mooij-Morshuis; dhr. mr. H.J. Mulder; mw. H.d. 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; dhr. mr. M.H. Muller; mw. dr. A. Mulock Houwer-Linssen; dhr. mr. J.n. Mun-
ting; mw. mr. M.i. Munting-Fernandez niemann; mw. mr. A.H. neeteson; dhr. prof.dr. r.G.H.H. nelissen; dhr. mr. F.W.P. de nerée tot 
Babberich; dhr. mr. s.A. nieuwland; mw. mr. J.M.M. nieuwland-Keulen; dhr. mr. r.J. nieuwland; dhr. Jhr. mr. C.e.M. van nispen tot 
sevenaer; mw. v.F. nolen; dhr. drs. B.A.A. van noort; mw. e.G.d. van noort-van Bruggen; dhr. mr. J.W. van nouhuys; mw. H.A.C. nypels-
tans; dhr. drs. r.G. nypels; dhr. mr. P.A. offers; mw. M.r. offers-van Haersma Buma; 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; 
dhr. mr. W.J. ouwerkerk; mw. H.C.C. ouwerkerk-verspijck; 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; mw. C.e. Peters-springer; 
dhr. mr. r. Pfeiffer; mw. d.J.A. Plantenga; mw. mr. A.C. Plesman-Gerritsen; mw. mr. A.M.J.M. Ploumen; dhr. mr. W.H.M. Pot; mw. dr. 
C.C. Pot-Mees; dhr. dr. r.M.L. Poublon; mw. mr. e.L. van Praag; dhr. d.J. van Prooije; mw. drs. r.s.H. van Put; mw. M.A. raaphorst; dhr. 
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. J.F.W.B. rijksen; dhr. prof.
dr. A.H.G. rinnooy Kan; dhr. Jhr. C.W.A.A. roëll; dhr. Jhr. dr.mr. A. röell; dhr. mr. H.L.J. roelvink; dhr. mr. r.e. rogaar; dhr. drs. P.A. 
rombouts; dhr. dr. r. van rooij; dhr. C.F. roos; mw. P.e. roos-dam; dhr. mr. M.d. rosenberg Polak; mw. drs. H.M. ruijg; 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; 
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. G.n. 
schreuder LL.M.; dhr. r.H. schreve arts; dhr. mr. r. schuijt; mw. drs. e.s. schuitemaker; dhr. drs. H. schulte nordholt; 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. s. 
siertsema-de vries; dhr. mr. L.H. siertsema; mw. drs. e.A. sijpesteijn-Moen; dhr. mr. d. sinninghe damsté; dhr. mr. M. smeets; dhr. prof.
mr. H.J. snijders; dhr. mr. J.L. snijders; mw. mr. e.L.H. snijders-van erp; dhr. prof.dr. W.J.M. spaan; dhr. drs. J.d. sparrow; dhr. mr. n.B. 
spoor; dhr. dr. C.r. staalman; mw. C.J.M. sterk-Berkvens; dhr. prof.drs. C.C. sterk; dhr. mr. W.F.C. stevens; mw. mr. M.r. stoffer-van 
dam; dhr. mr. s. stoffer MBA; dhr. drs. r. stoffer; dhr. mr. P.s. stoop; mw. drs. B.t.M. straathof-Lap; dhr. drs. J. stroeve; mw. mr. A.e. 
sutorius-van Hees; mw. drs. o.C. tellegen; mw. prof.dr. J. terpstra; dhr. Jhr. drs. r.W.F. van tets; dhr. A.A.B. teves; dhr. mr. H.P.G. den 
tex; mw. mr. e.C.s.M. den tex-de Leeuw; 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; dhr. mr. s.M. van der vat; mw. drs. e.M.A. van der vat-Muller; dhr. r.F. van der veen; mw. mr. i.L. van 
veldhuizen-rothenbücher; dhr. mr. A.J.M. van der ven; mw. drs. C.J.e. venlet-Melchior; mw. mr. i.H. vermeeren-Keijzers; dhr. mr. J. 
versteegh; dhr. drs. P.P. van de vijver; mw. drs. M.C.A. vink; mw. mr. C.J. visser; dhr. dr. A.J.H. vochteloo; dhr. mr. H.H. völker; dhr. mr. 
r.P. voogd; mw. drs. M. de vos tot nederveen Cappel-van Beuningen; dhr. mr. t. de Waard; dhr. mr. W.H. van de Wal; 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. W.J.e. van der Werf; dhr. drs. H.A. Werner; mw. M.J.H. van Wersch-Knepflé; dhr. mr.drs. 
L.J.A. van Wersch; dhr. mr. M.J. Wesseling; dhr. mr. e.J. Westerink; mw. C. Westerink-Heijmeier; dhr. mr. J.C. Westermann; dhr. ing. 
G.G.A. Westhoff Msc; dhr. dr. H.e. Wevers; dhr. mr.dr. B.t.M. van der Wiel; 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. prof.dr. r. Willemze; mw. A. Willemze-van Zijverden; 
dhr. mr. M. Windt; mw. mr.drs. W.i. Wisman; mw. drs. n.e. Witsen elias-Kool; dhr. Jhr. dr. H.e. Witsen elias; dhr. mr. J.P. Witsen elias; dhr. 
dr. W.M. Witteveen; dhr. mr. J.C. Woestenburg; dhr. mr. d.B. Zieren; mw. mr. K.A. Zimmer; mw. drs. A.B. van der Zwan.
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BALANS

(in euro’s na bestemming saldo staat van baten en lasten) 31 dec. 2015 31 dec. 2014

ACTIVA

Materiële vaste activa 1.340.327 978.226

Financiële vaste activa  34.970.608 31.525.799

Vlottende activa (vorderingen en liquide middelen) 2.703.125 2.586.935

39.014.060 35.090.960

PASSIVA

Eigen vermogen 20.175.213 17.290.524

Fondsen op naam 16.144.657 15.754.420

Toegezegde subsidies 2.091.448 1.697.223

Overige schulden 602.742 348.793

39.014.060 35.090.960

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(in euro’s) 2015 2014

BATEN

Giften en baten uit fondsenwerving 4.095.712 5.428.878

Financiële baten 1.784.585 2.427.846

Overige baten 6.082 4.958

5.886.379 7.861.682

BESTEDINGEN

Toegekende subsidies 2.212.199 1.341.060

Af: vrijgevallen bedragen -51.670 -52.737

Overige bestedingen 86.107 112.619

2.246.636 1.400.942

KOSTEN

Personeelskosten 451.967 399.299

Overige kosten 285.150 235.549

737.117 634.848

Saldo staat van baten en lasten 2.902.626 5.825.892

Verkorte geconsolideerde jaarrekening 2015 

(in euro’s na bestemming saldo staat van baten en lasten)

ACTIVA
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•  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

 
Het LUF voert ook het bestuur over de stichting Adminis-
tratiefonds Leiden, waarin de beleggingen van de stichtin-
gen zijn ondergebracht. in 2015 is op de beleggingen een 
nettorendement van ca. 5,3% behaald. Per 31 december 
2015 bestaat de beleggingsportefeuille voor 45% uit vast-
rentende waarden, voor 48% uit aandelen en voor 7% uit 
liquiditeiten. 

Baten
de baten van het Leids Universiteits Fonds en de steun-
stichtingen bedroegen in 2015 e 5,9 miljoen. Hiervan 
werd e 4 miljoen ontvangen als donatie, schenking of 
legaat en e 1,9 miljoen als financiële baten gegenereerd 
uit het belegde vermogen. 

de stichting Leids Universiteits Fonds voert het bestuur van zes gelieer-

de steunstichtingen, allemaal met de doelstelling om direct of indirect 

bij te dragen aan de bloei van de Universiteit Leiden: 

Bestedingen: subsidies
in 2015 is in totaal e 2,2 miljoen aan subsidies toegekend 
aan projecten, wetenschappers, promovendi en studenten 
van de universiteit. Hiervan is e1,9 miljoen rechtstreeks 
door het Leids Universiteits Fonds uitgekeerd en het 
overige door de gelieerde stichtingen. subsidies worden 
voornamelijk toegekend door de Commissie Wetenschap-
pelijke Bestedingen (CWB) voor de onderzoeks- en  
onderwijssubsidies en de LisF-commissie en CAssA voor 
de subsidies voor studenten. 

Kosten
in 2015 bedroegen de kosten van fondsenwerving 4,4% 
van de baten uit fondsenwerving. de algemene beheers-
kosten bedroegen 8,2% van de totale bestedingen aan de 
doelstelling. 

Toelichting op de verkorte  
geconsolideerde jaarrekening

Het volledige, door de accountant goedgekeurde 

jaarverslag kunt u opvragen bij het bureau  

(contactgegevens op achterzijde omslag).
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Algemeen Bestuur (AB)
Mw. prof.dr. e. Bouwman
dhr. mr. W.H.L. Han (AC) 
Mw. M. Hijdra BA (studentlid)
Mw. mr. C.A. Jansen verplanke (AC)
Mw. drs. e.s.F. de Klerk – den tonkelaar 
dhr. prof.dr. r. Klautz
Mw. mr. A.M.J.M. Ploumen
dhr. mr. L.H. siertsema (AC)
dhr. mr. s. stoffer MBA (AC)
Mw. mr. P.H.e. voûte 
de leden met de toevoeging (AC) vormen samen de Audit 
Commissie van het bestuur. 
In 2015 is afscheid genomen van dhr. prof.dr. E.C. Klasen 
en dhr. prof.dr. R.G.H.H. Nelissen.

Dagelijks Bestuur (DB)
Mw. mr. C.s. de Klerk-Waller (voorzitter) 
dhr. prof.dr. A.J.W. van der does (vicevoorzitter) 
dhr. mr. d.C. Baron van Wassenaer (penningmeester) 
Mw. drs. s.M. den engelsen-de Groot
dhr. drs. P.C.J. van Grinsven 
dhr. mr. r.H. van Grieken 
In 2015 is afscheid genomen van dhr. mr. M. Enthoven.

Directie
Mw. A.r. neve

Commissie Wetenschappelijke  
Bestedingen (CWB)
dhr. prof.dr. A.J.W. van der does (voorzitter)  
– sociale Wetenschappen 
dhr. prof.dr. d.r. Fontijn – 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. t. Bender – rechtgeleerdheid
dhr. prof.dr. B. steunenberg  
– Governance and Global Affairs
In 2015 nam de commissie afscheid van mw. prof.mr.drs. 
W. den Ouden (Rechtsgeleerdheid). Sinds 2015 is ook de 
Faculteit Governance and Global Affairs (Den Haag) verte-
genwoordigd in de commissie.

LUF Internationaal StudieFonds (LISF)
dhr. mr.dr. C.e. smith (voorzitter)
Mw. dr. W.A. Gebhardt
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 
Mw. dr. K. Beerden
dhr. dr. J.A.M.M. Jansen 
In 2015 werd afscheid genomen van  
mw. prof.dr. M.P.C. van der Heijden.

Commissie Algemene Subsidies  
StudentenActiviteiten (CASSA)
Mw. drs. e.s.F. de Klerk-den tonkelaar (voorzitter) 
dhr. dr. H.H. de Boer (senior-lid)
dhr. W.t. Posthuma (senior-lid)
dhr. J.J.P.G. demmers BA
dhr. t.C.F. Hensen 
Mw. M. Hijdra BA
Mw. C.M. van Leeuwen 
Mw. L.s. Moors 
Mw. L.J.J. van Poelgeest 
dhr. J.F. van der Poest Clement 
Mw. M.L. van Putten 
dhr. F.A. Quartero
In 2015 is afscheid genomen van dhr. G.H.A. van der Varst 
MA, mw. V. Berisha Msc, Mw. Y.P.K. Houvast LL.B.,  
mw. N.E. Lamers MA, dhr. F. Planjer BSc en  
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. 

Samenstelling bestuur  
en commissies op 31 december 2015

In Memoriam
op 14 maart 2016 overleed – na een slopende ziekte van 
enkele maanden – onze oud-voorzitter Folkert (F.B.)  
Blaisse. Hij was van 2009 tot 2013 voorzitter van het 
dagelijks bestuur. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet 
voor het LUF en is de geestelijk vader van onze Fun(d)
diners. Wij gedenken hem met groot respect en dank-
baarheid en missen zijn warme belangstelling en grote 
betrokkenheid.
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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 125 jaar later nog 
steeds bij aan het realiseren van de ambitie van de univer-
siteit: 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-leer-
stoelen 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 68
Postbus 9500, 2300 rA Leiden
telefoon 071 513 05 03 
e-mail info@luf.leidenuniv.nl
iBAn nL16 inGB 0000 1645 35
BiC inGBnL2A

Steun uw faculteit, geef aan het LUF!




