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Samen sterker

in juni ontmoetten de sleuteldragers elkaar in Leiden 
voor de jaarlijkse sleuteldragerbijeenkomst. Bijzonder 
hoogleraar vanwege het Leids Universiteits Fonds 
(LUF) prof.dr. Bas Haring vertelde over zijn film ‘on 
being a scientist’, een innovatief onderwijsproject 
over wetenschappelijke integriteit. na afloop ont-
stond er een levendige discussie over dit actuele 
onderwerp. daarnaast woonden ruim 120 sleutel-
dragers het jaarlijkse sleuteldragersdiner in het rijks-
museum voor oudheden bij, waar “oude” voeding 
op het menu stond. in het kader van dit thema gaf 
prof.dr. Hanno Pijl een nieuwe kijk op de oerdis in zijn 
lezing ‘Gezond eten als oermens’. 

rond 26 november werden er door de Cleveringa 
comités in binnen- en buitenland de jaarlijkse Cle-
veringa-lezingen georganiseerd. Het aantal lezingen 
neemt ieder jaar toe. Zo waren er 15 lezingen in 
nederland en 27 lezingen in het buitenland. Zonder 
de vrijwillige inzet van alle Cleveringa comités zou dit 
niet mogelijk zijn geweest. onze dank is groot!
Het jaar 2016 stond voor het LUF – naast de gebrui-
kelijke activiteiten – in het teken van de implemen-
tatie van de in 2015 met de universiteit gemaakte 
afspraken over de intensievere samenwerking. na 
de nodige voorbereidingen en een grondige verbou-
wing, hebben het LUF en het Alumnibureau eind au-
gustus hun intrede gedaan in het Alumnihuis aan het 
rapenburg 68. Wij zijn de universiteit zeer dankbaar 
dat zij de gehele verbouwing financieel en procesma-

tig voor haar rekening heeft genomen. Met pijn in 
ons hart zijn we overgegaan tot de verkoop van het 
snouck Hurgronjehuis. dit besluit is genomen nadat 
alle mogelijke opties om het pand een universitaire 
bestemming te geven, zorgvuldig waren onderzocht. 
er hebben zich diverse geïnteresseerde partijen bij de 
makelaar gemeld en mei 2017 is het huis verkocht.  
inmiddels zijn er op vele terreinen verkennende stap-
pen genomen om daar waar mogelijk meer synergie 
te creëren tussen het Alumnibureau en het LUF. We 
zoeken naar mogelijkheden om elkaars kwaliteiten 
en capaciteit te benutten. door ons gezamenlijk in 
te zetten beschikken we over meer slagkracht om 
nieuwe ideeën te ontwikkelen en uit te voeren.

in 2016 mocht het LUF ruim e 1,6 miljoen aan dona-
ties, schenkingen en legaten ontvangen. ook hebben 
velen van u zich vrijwillig ingezet. We zijn alle begun-
stigers en vrijwilligers zeer dankbaar voor hun steun 
en betrokkenheid. in dit verslag laten we u zien wat 
er binnen de universiteit mogelijk is gemaakt, mede 
dankzij uw steun. 
‘samen sterker’ geldt in de eerste plaats hiervoor. de 
betrokkenheid van u allen is het onmisbare funda-
ment onder het LUF. samen dragen wij een steentje 
bij aan die, al ruim een eeuw overeind staande, mis-
sie: het bevorderen van de bloei van onze Universiteit.

Mw. mr. Stan de Klerk-Waller
voorzitter Leids Universiteits Fonds

Voorwoord  Mw. mr. Stan de Klerk-Waller

in 2016 mochten we velen van u weer verwelkomen op de speciaal voor u  
georganiseerde activiteiten. Zo kwam u op zaterdag 13 februari in groten getale 
naar de dies natalis voor alumni waar u even terug de collegebanken in mocht 
voor een uitgebreid aanbod aan lezingen. tijdens de afsluitende borrel haalden 
we vele mooie herinneringen op aan die “goede oude tijd” in Leiden.
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Een hechte band
de Universiteit Leiden is een prachtig instituut: ik geniet 
elke dag van de vele mooie onderzoeken die hier plaats-
vinden, van doorbraken die worden gerealiseerd, van 
studenten en alumni uit binnen- en buitenland die hier 
onderwijs krijgen of hebben genoten van bevlogen docen-
ten. 

Het Leids Universiteits Fonds zorgt ervoor dat wij als 
universiteit net die extra’s kunnen bieden die Leiden zo 
uniek maken. ik ben regelmatig aanwezig bij bijzondere 
activiteiten die door het LUF mogelijk worden gemaakt. 
van een discussie tussen een politicus en een cabaretier in 
de Pieterskerk tot de jaarlijkse Cleveringa-lezingen. steeds 
weer ervaar ik daarbij hoe belangrijk dit soort initiatieven 
zijn voor de onderscheidende kracht van de universiteit en 
de stad, en voor de hechte band die hier wordt gesmeed. 

en dan heb ik het nog niet eens over de soms baanbre-
kende onderzoeken die mede dankzij de steun van LUF- 
donateurs tot stand zijn gekomen. 

ik ben dan ook zeer verheugd dat het LUF met 2016 op-
nieuw een goed jaar in de boeken schrijft. de onbetaal-
bare bijdragen van onze alumni zijn welbesteed; daarvan 
geeft dit publieksverslag een beknopt overzicht. de nau-
were samenwerking tussen het LUF en het Alumnibureau 
van de universiteit, die in 2016 in de steigers is gezet, zal 
zich de komende tijd verder gaan uitbetalen. ik spreek niet 
alleen als bestuursvoorzitter, maar ook als alumnus als ik 
zeg dat ik daar zeer naar uitkijk. 
 
Carel Stolker
rector Magnificus & voorzitter  I  Universiteit Leiden

“De nauwere samen-

werking tussen het LUF 

en het Alumnibureau 

van de universiteit, die 

in 2016 in de steigers is 

gezet, zal zich de ko-

mende tijd verder gaan  

uitbetalen”.
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Evenementen
Cleveringabijeenkomsten
rond 26 november, de dag waarop de hoogleraren  
Cleveringa, Barge en van Holk in 1940 hun protestredes 
hielden, vonden over de hele wereld Cleveringa- 
bijeenkomsten plaats. regionale comités organiseerden in  
samenwerking met het LUF 15 lezingen in nederland en 
27 lezingen in het buitenland. voorafgaand aan iedere 
Cleveringabijeenkomst werden de aanwezigen door mid-
del van een korte film hartelijk welkom geheten door de 
rector magnificus en de voorzitter van het LUF en werden 
alumni hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid bij de 
Universiteit Leiden en hun bijdrage aan baanbekend  
onderzoek. 

Een beknopte greep uit de lezingen in 2016
in Haarlem sprak prof.dr. Jaap de Hoop scheffer over het 
actuele politieke speelveld en in Zutphen gaf prof.dr. Mar-
lou schrover een lezing met de titel ‘vluchtelingenmigratie 
in historisch perspectief’. in istanbul sprak prof.mr. Laurens 
Jan Brinkhorst over ‘the Future of the eU after Brexit’ en in 
Caïro ging prof.dr. Petra sijpesteijn dieper in op het onder-
werp ‘After God. informal requests in Arabic Papyri’. 

Dies voor alumni
Zaterdag 13 februari 2016 organiseerde het LUF de dies 
voor alumni in het Kamerlingh onnes Gebouw. een 
groot aantal alumni ging in hun oude studentenstad 
terug de collegebanken in. Het aanbod lezingen was 
zeer divers. Zo behandelde drs. Gideon shimshon de 
vraag hoe we met digitale connecties wereldproblemen 
kunnen oplossen en sprak prof.dr. isabelle duyvesteyn 
over de strategie in moderne militaire operaties. Prof.
dr. Patrick rensen gaf een lezing over de werking van 
bruin vet en veni-winnaar dr. Antoinette van Laarhoven 
bevestigde dat jeuk óók tussen de oren zit. tijdens de 
afsluitende borrel kwamen de besproken onderwerpen 
uitgebreid aan bod, maar werden vooral herinneringen 
opgehaald met medestudenten en nieuwe contacten 
gelegd voor de toekomst.
de (klein)kinderen van alumni ontdekten tijdens het 
juniorprogramma het land van de samoerai en geisha in 
het Japanmuseum sieboldhuis en maakten actief kennis 
met de Japanse cultuur tijdens de workshops manga en 
origami of kumihimo.

Cleveringa-activiteiten 
Avond van Cleveringa
Jaarlijks organiseert de Commissie Algemene subsidies stu-
denten Activiteiten (CAssA) de Avond van Cleveringa. deze 
avond staat stil bij de protestrede van prof.mr. rudolph Cle-
veringa tegen het ontslag van Joodse collega’s aan de uni-
versiteit. in 2016 stond het thema “Je goed/fout recht: de 
vrijheid om te doen wat niet mag” centraal en gingen ruim 
100 studenten in gesprek met Henri Lenferink (burgemees-
ter van Leiden), dimitri van Hacht (Leids alumnus en docent 
rechtsfilosofie aan de erasmus Universiteit), Leids student 
david de Muinck Keizer (beheerder van HackFlag, het groot-
ste hackersforum van de Benelux), Wilma van dijk (directeur 
safety, security & environment schiphol en oud-directrice 
Cyber security) en Ybo Buruma (lid van de Hoge raad der 
nederlanden).
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Wetenschappelijke 
Bestedingen

Subsidies voor wetenschappelijke  
projecten
Jaarlijks worden door de Commissie Wetenschappelijke  

Bestedingen subsidies toegekend variërend van e 5.000 tot 

e 25.000 beschikbaar uit Fondsen op naam van het Leids 

Universiteits Fonds en vanuit de samenwerking van het LUF 

met de Gratama stichting en de stichting elise Mathilde. 

deze subsidies vormen een springplank voor de ontwikkeling 

van academisch talent en leiden regelmatig tot een kansrijke 

positie voor aanvragen bij het nWo en andere instellingen. 

in het kader van deze subsidieronde is in 2016 e 355.378  

aan subsidies toegekend aan 22 wetenschappelijke projecten 

van de Universiteit Leiden. er is subsidie toegekend aan de 

volgende wetenschappers:

Het Bakels Fonds
Mevrouw drs. e. Altena en de heer prof.dr. H. Fokkens:  

DNA-databank prehistorisch skeletmateriaal (zie pagina 13). 

Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds
de heer dr. t.d. stek: Een nieuwe tempel uit de 

Projecten die in 2016 subsidie ontvingen

De Gratama Stichting
de Gratama stichting is een in 1925 

opgericht familiefonds dat projecten op 

het gebied van wetenschap en onder-

wijs met een maatschappelijke relevantie 

ondersteunt en stimuleert. Het fonds 

verstrekt jaarlijks subsidies aan projecten 

op de rijksuniversiteit Groningen en op 

de Universiteit Leiden. de subsidies in 

Leiden worden door het LUF en de Gra-

tama stichting gezamenlijk gefinancierd. 

in 2016 stelde de Gratama stichting 

hiervoor e 75.000 beschikbaar, door het 

LUF werd dit aangevuld met e 50.000.

Bovendien stelt de Gratama stichting 

jaarlijks e 25.000 beschikbaar voor de 

Gratama Wetenschapsprijs, die in de 

oneven jaren aan een Leidse en in de 

even jaren aan een Groningse jonge 

veelbelovende wetenschapper wordt 

uitgereikt. in 2016 was het de beurt aan 

rijksuniversiteit Groningen en ontving 

prof.mr.dr. Michel vols de Gratama  

Wetenschapsprijs.

de door de Gratama stichting mogelijk  
gemaakte zaal in het Lorentz Center.  
Het Center organiseert internationale work-
shops in alle wetenschappelijke disciplines.

© ElodiE Burrillon

Hellenistische-Romeinse periode in Samnium, Zuid-Italië

de heer dr. B.J.J. Haring: Automatische analyse van 

Oudegyptische schrijvershanden

de heer prof.dr. olaf e. Kaper: De hoofdtempel van Berenike: 

religieuze connectiviteit in de Romeinse wereld

Den Dulk-Moermans Fonds
de heer prof.dr. J.F. Brosschot: Non-metabolically reduced 

heart rate variability as an indicator of stressful cognition 

without awareness

de heer dr. M. Molendijk: De relatie tussen melatonine en 

seizoensgebonden stemming en slaapklachten bij mensen 

met Retinitis Pigmentosa

Stichting Elise Mathilde Fonds en Leids 
Universiteits Fonds
Mevrouw prof.mr. C.P.M. Cleiren: Een studie naar de in het 

Wetboek van Strafrecht beschermde rechtsbelangen/rechts-

goederen en de daarin te signaleren beperkingen, in het  

licht van de verander(en)de maatschappelijke context

de heer M.A. Khan Msc: Molecular characterization of the 

nicotinic acetylcholine receptor in birds that eat snakes:  



Jaarverslag 2016   |  Leids Universiteits Fonds  7

25 jaar fataal geweld in Nederland 
Het eerste project ‘25 jaar fataal geweld in nederland’ is een 

samenwerking tussen de Faculteit Governance and Global 

Affairs en de Faculteit der sociale Wetenschappen. dr. Ma-

rieke Liem en prof.dr. Lenneke Alink voorzien moordzaken 

van de afgelopen 25 jaar en de achtergrond van moorde-

naars van wetenschappelijke duiding. informatie over alle 

moorden, de slachtoffers en de daders wordt verzameld door 

gegevens afkomstig van diverse politie- en justitiebronnen te 

koppelen en te verifiëren. Het onderzoeksdoel is een dataset 

van alle moorden, een studium Generale, een overzichtsboek 

en een serie wetenschappelijke artikelen.

Taalsocialisatie van dove families in Afrika 
Het tweede project ‘taalsocialisatie van dove families in  

Afrika’ is ingediend door de Faculteit der Geestesweten-

schappen en de Faculteit der sociale Wetenschappen.  

de overdracht van sociale en taalkundige codes van ouder 

op kind verschilt, juist in unieke subculturen als dovenge-

meenschappen. Prof.dr. Maarten Mous, dr. victoria nyst en 

prof.dr. Judi Mesman werpen met hun onderzoek, dat in vijf 

Afrikaanse landen door dove en horende onderzoekers wordt 

uitgevoerd, nieuw licht op multiculturele patronen in taalso-

cialisatie. Het onderzoek zal resulteren in een geannoteerde 

database. Bovendien biedt het getalenteerde dove mensen in 

Afrika nieuwe kansen voor academische ontwikkeling.

a potential new step towards overcoming the plague of  

human deaths from snake bites in tropical countries

Mevrouw dr. B. Gravendeel en de heer drs. e. Weeda:  

C14-datering van boorkernen uit het voormalige Beekberger-

woud en Meijendel voor reconstructie van historisch beheer

Mevrouw dr. M. Kret: De evolutionaire wortels van discrimina-

tie. Een vergelijking tussen mens, bonobo en chimpansee

de heer prof.dr. J.W. de Keijser en de heer prof.mr. J.H. 

Crijns: Beslissen over bewijs en straf. Een systematische 

vergelijking tussen officieren van justitie en rechters

Mevrouw dr. M. de Graauw en mevrouw dr. J. Geerling:  

Bevorderen van hogere orde leren tijdens onderzoekspractica: 

van student tot zelfstandig onderzoeker

Mevrouw dr. s. de Beer: Mapping Visions of Rome. Connecti-

vity between Literary and Artistic Heritage in a Digital Age

Gratama Stichting en  
Leids Universiteits Fonds
de heer prof.dr. M. schilthuizen: A citizen science project for 

urban revolution

de heer prof. dr. mr. A.A.J. Blokland, mevrouw prof. mr. dr. 

P.M. schuyt, de heer dr. B.C.J. van velthoven en mevrouw dr. 

H.t. Wermink: Bestraffen: wat werkt? Een quasi-experimen-

tele studie naar het effect van gevangenisstraf, taakstraf en 

geldboetes op strafrechtelijke recidive

de heer dr. M.J.J. schrama: Curbing the spread of vector-

borne diseases: understanding how anthropogenic pressures 

underlie the rapid spread of mosquito-transmitted viruses

Mevrouw dr. M. de rover: Unisex antidepressiva? Overeen-

komsten en verschillen in effecten van ketamine in het brein 

van vrouwen en mannen.

Mevrouw M.A. Koenders MsC en mevrouw dr. A. spijker:  

The gut microbiome; diet and lifestyle in biopolair disorder

Nypels-van der Zee Fonds
Mevrouw drs. W.s.F.J. tummers: Ontwikkeling en validatie 

van een tumorspecifieke nabij-infrarood fluorescente tracer 

voor pancreascarcinoom voor multimodale beeldgestuurde 

chirugie

Mevrouw dr. A. van Hylckama vlieg: The use of proteomics in 

venous thrombosis

de heer W.M. Brink Phd: Dielectric Enhanced MRI Coils

Schim van der Loeff Fonds
de heer prof.mr. P.r. rodrigues: Belang van het kind en 

misbruik van recht in het immigratierecht

Prof.dr. Lenneke Alink en dr. Marieke Liem.

Tijdens het Lustrum Sleuteldragersdiner in 2015 ontving Rector Magnificus, Carel Stolker, uit handen van LUF- 
voorzitter Stan de Klerk-Waller een cheque ter waarde van e 250.000. Dit bedrag mocht door de Commissie 
Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF besteed worden aan nieuwe onderzoeks- of onderwijs- 
projecten welke voortvloeien uit interfacultaire samenwerking. Uit de zes ingediende aanvragen heeft de CWB 
in september 2016 twee bijzondere samenwerkingsprojecten geselecteerd, die ieder een subsidie van  
e 125.000 toegewezen kregen.
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Bijzonder hoogleraren vanwege het LUF:
Prof.mr. A.J. Blokland    Criminology and Criminal Justice

Prof.dr. B.U. Forstmann    neuroscientific testing of psychological models

Prof.dr. A.e. Gorbalenya    toegepaste bioinformatica in de virologie

Prof.mr. J.L.M. Gribnau     Kwaliteit van fiscale regelgeving

Prof.dr. s. Haring*    Publiek begrip van wetenschap

Prof.dr. A.W. Hins    Pers-, omroep- en mediarecht

Prof.dr. M. de Jong    experimentele astrodeeltjesfysica

Prof.dr. P.J.F. Lucas    Artificial intelligence

Prof.dr.ir. J. van der Plicht    isotopenarcheologie

Prof.dr. o. Praamstra    nederlandse literatuur in contact met andere culturen

Prof.dr. G.J. van der sman    Prent- en tekenkunst

Prof.dr. d.J. de vries    Bouwhistorie en erfgoed

Prof.dr. J.r. Wijbrans    Geologie

Bijzonder hoogleraren 
op 31 december 2016 

Het LUF kent 13 bijzondere leerstoelen vanwege het LUF en twee bijzondere leerstoelen vanwege de 
stichting Lorentz Fonds. deze leerstoelen ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe wetenschaps-
gebieden en stellen gewaardeerde specialisten, van binnen en buiten de Universiteit Leiden, in de 
gelegenheid hun vakgebied als bijzonder hoogleraar uit te bouwen. Als blijkt dat de tijdelijke leerstoel 
voorziet in een structurele behoefte, is dit voor de Faculteit vaak reden om de leerstoel om te zetten in 
een reguliere leerstoel.

*De bijz. leerstoel van prof. dr. S. Haring is, per 1 september 2016, na twee termijnen beëindigd. De Faculteit Wiskunde en 

Natuurwetenschappen heeft hem benoemd tot regulier hoogleraar “Publiek begrip van wetenschap”.

Bijzonder hoogleraren vanwege Stichting Lorentz Fonds:
Prof.dr. J.W. van Holten  theorie van superzwaartekracht en kosmologie (Lorentz-leerstoel, Leiden)

Prof.dr. P.P.A.M. van der schoot   theoretische natuurkunde (Lorentz-leerstoel, Utrecht)

Daarnaast worden vier universitaire leerstoelen gefinancierd uit Fondsen op Naam van het LUF:
Prof.dr. n.M. Blokker  internationaal institutioneel recht (schermersleerstoel)

Prof.dr. duffy  Professor internationaal Humanitair recht (Gieskes-strijbis Fonds)

Prof.mr. t. Liefaard  UniCeF-Fund Chair Children’s rights

Prof.mr. C. Waaldijk  Leerstoel Comparative sexual orientation Law (Betsy Brouwer Fonds)
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Studentensubsidies
Het Leids Universiteits Fonds 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.

Noord-Koreaanse studenten in  
Japan dupe van machtsstrijd?
een subsidie van het LisF maakte het voor Asian  

studies-studente Marte Boonen mogelijk om af te  

reizen naar Japan. ‘voor mijn research master onder-

zocht ik of noord-Koreaanse scholen in dit land effect 

merken van politieke machtsstrijd. een voorlopige 

conclusie is dat deze scholen een rol spelen in het  

veiligheidsbeleid van Japan en dat de organisatie die 

de scholen beheert wordt gesterkt in haar positie. 

Maar de studenten profiteren er niet van: zij zijn meer 

een pion in een internationaal schaakspel. Gezien de 

huidige ontwikkelingen is het een ontzettend actueel 

onderwerp.’ naar verwachting rondt Boonen begin 

2017 haar onderzoek af. 

Subsidies voor studentenactiviteiten
de Commissie Algemene subsidies studentenActiviteiten 

(CAssA) kent subsidies toe aan groepen studenten, veelal ver-

enigingen. de commissie, bestaande uit elf studenten en vier 

alumni, had de beschikking over een budget van e 42.500. 

Hieruit kende de commissie 55 subsidies toe – op een totaal 

van 95 aanvragen – voor studiereizen, symposia, congressen, 

lustrumvieringen, concerten en andere bijzondere studenten-

projecten.

Bijzonder lustrum
in 2016 vierde het Chemisch dispuut Leiden (CdL) zijn negen-

tigste verjaardag. CdL is de studievereniging voor de bachelor 

Molecular science and technology en de master Chemistry. 

tijdens het lustrumjaar heeft het CdL-bestuur, mede dankzij 

een subsidie van CAssA, een aantal bijzondere activiteiten 

georganiseerd. er werd een lustrum-almanak uitgebracht en 

een symposium georganiseerd. Kers op de feesttaart was een 

studiereis naar singapore en Maleisië. Het doel van de reis 

was om chemiestudenten een kijkje te geven in de chemische 

sector van deze landen. diverse grote bedrijven, instituten en 

universiteiten zijn bezocht.

Studiereis Beijing
studievereniging sinologie Leiden (svs) kon mede dankzij 

een bijdrage van CAssA in 2016 voor het eerst een studiereis 

organiseren naar China. Het werd een onvergetelijke week 

Beijing, vol met studie-gerelateerde en culturele activiteiten. 

de groep ging langs bij nederlandse bedrijven, waaronder 

KLM, inG en FrieslandCampina, en bij de nederlandse ambas-

sade. de rondleidingen bij de Chinese Muur en de verboden 

stad, gegeven in het Chinees, het zelfontwikkelde stadsspel 

om Beijing te leren kennen en een proeverij van Pekingeend 

gaven de reis een extra bijzonder tintje. 

Marte Boonen op Koreaanse barbecue bij Chösen University tokyo.
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Prijzen 
Leidse Universitaire Scriptieprijzen
de Leidse Universitaire scriptieprijzen worden be-
schikbaar gesteld door het Fonds Minerva reünis-
ten 1957/1961/1965 dat is ondergebracht bij het 
LUF. in 2007 werd de prijs voor de beste scriptie 
van het collegejaar voor het eerst uitgereikt. reü-
nisten van Minerva uit het jaar 1957 namen hiertoe 
– 50 jaar na hun aankomst in Leiden – het initiatief 
en brachten geld bijeen om de scriptieprijzen een 
aantal jaren achtereen uit te kunnen reiken. Later 
sloot de lichting van 1961 zich aan bij het Fonds en 
in 2015 ook de reünisten van het jaar 1965.
in 2016 won Kaspar Pucek (Geschiedenis) de 
eerste prijs van e 3.000 voor zijn scriptie waarin hij 
de institutionele veranderingen en continuïteit in 
de aluminiumsector van de russische economische 
transitie na 1990 onderzocht. 
Mariska Meijer (Biomedische Wetenschappen) en 
Paul Kozowyk (Archeologie) eindigden op de ge-
deelde tweede plaats en ontvingen ieder e 1.500. 
Meijer ontwikkelde in israël een muismodel voor 
het bekende jojo-effect bij pogingen tot afvallen. 
Kozowyk bracht in een reeks experimenten lijmstof-
fen (small problems) in verband met technologie en 
omgevingskennis in prehistorie (large issues). 

Janneke Fruin-Helb Beurs
de Janneke Fruin-Helb Beurs is in 2003 ingesteld. 
studenten die een onderzoeksvoorstel indienen 
bij het LUF internationaal studiefonds (LisF) din-
gen mee naar de Janneke Fruin-Helb Beurs van  
e 2.250. 
Kandidaten met een LisF-onderzoeksproject dat 
excelleert in kwaliteit en creativiteit komen in 
aanmerking voor de beurs.
in 2016 is de Janneke Fruin-Helb Beurs toegekend 
aan elise Kortink (Psychologie). Zij onderzocht in 
het Yale Child study Center in Connecticut (vs) 
hechtingsproblemen bij kinderen. door een eeG-
studie naar hersenactiviteit bij kinderen tijdens 
sociale afwijzing is meer inzicht ontstaan in hoe 
de ontwikkeling van gehechtheid in de hersenen 
bij kinderen van invloed is op hun ontwikkeling. 

LISF-prijs
studenten die van een LisF-subsidie naar het buitenland gaan, schrijven 
als tegenprestatie een verslag over hun ervaringen. Met dit verslag  
dingen zij mee naar de LisF-prijs. de winnaar ontvangt e 500 en 
mag spreken op een Cleveringabijeenkomst in het buitenland. 
ivo verheijen, student Archeologie, deed mede dankzij een LisF-subsidie 
onderzoek in noord-siberië, georganiseerd door het Mammoth  
Museum, onderdeel van de north-eastern Federal University in Yakutsk. 
omdat zijn eindverslag het beste weergaf waarom hij voor deze bestem-
ming koos, wat het doel van het project was, hoe het project paste in 
zijn studie en wat hij professioneel en persoonlijk aan de reis heeft  
gehad, ontving ivo in 2016 de LisF-prijs. op 24 november vertelde hij 
over zijn onderzoek tijdens de Cleveringabijeenkomst in Parijs.
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Het LUF heeft in 2016 onder meer de  
volgende schenkingen mogen ontvangen:
•  e 117.055 voor het Gieskes-strijbis Fonds
•  e 100.000 voor het Betsy Brouwer Fonds
•  e 100.000 ten behoeve van het Fonds Mr. J.J. van enter 

‘Pro Universitate’
•  e 91.475 als toevoeging aan het Fonds UniCeF-Chair 

Children’s rights
•  e 75.000 van stichting elise Mathilde Fonds voor 

subsidies voor wetenschappelijke projecten
•  e 75.000 van de Gratama stichting ten behoeve van 

subsidies voor wetenschappelijke projecten
•  e 50.000 voor het Kroese-duijsters Fonds
•  e 49.500 ten behoeve van het dr. Charles de 

Monchy Fonds
•  e 47.500 van de stichting verpakking en 

Milieu voor beurzen voor studenten
•  e 30.000 voor het Fonds voor wetenschappers in 

verdrukking 
•  e 30.000 van de heer H.r. van der valk ten behoeve 

van de stichting Prof. Jaap de Graeff – Lingling  
Wiyadharma Fonds

•  e 30.000 voor het Kuiper-overpelt studiefonds
•  e 25.000 ten behoeve van het nypels-van der Zee 

Fonds
•  e 20.000 ten behoeve van het swaantje Mondt Fonds
•  e 10.000 voor het Mr. ir. deisz Barendregt Fonds
•  e 9.577 van the enthoven Foundation inc. voor het 

Mr. M. enthoven Fonds
•  e 5.000 ten behoeve van Het Bakels Fonds
•  e 2.000 ten behoeve van het P.A. Jager - van Gelder 

Fonds

Het LUF heeft in 2016 de volgende  
nalatenschap en legaten mogen ontvangen:
•  nalatenschap van e 117.000 van mevrouw M.C. van 

der Plas
•  Legaat van e 79.717 van mevrouw e. verff
•  Legaat van e 2.000 van de heer s. Gratama

Donaties, 
schenkingen  
en legaten
Het Leids Universiteits Fonds mocht ook in 2016 vele donaties van alumni van de Uni-
versiteit Leiden ontvangen. de betrokkenheid van deze groep van ruim 10.000 alumni 
wordt bijzonder gewaardeerd. Het is de kurk waar wij op drijven en daarvoor willen wij 
onze donateurs hartelijk danken.

Student-leden  
in 2016 verwelkomde het Leids Universiteits Fonds 1950 
nieuwe student-leden, waardoor het totaal aantal stu-
dent-leden op bijna 8.500 kwam. student-leden doneren 
tot aan hun afstuderen e 5 per jaar, voor het doel van hun 
keuze: hun eigen studie- of studentenvereniging of het 
Mandela scholarship Fund. Het studentenlidmaatschap 
zorgt voor bekendheid met en betrokkenheid bij het LUF, 
wat vaak een band voor het leven smeedt. veel verenigin-
gen zijn actief in de werving van student-leden voor het 
LUF, om zo extra inkomsten voor de vereniging te bewerk-
stelligen. 
in 2016 is vanuit de inkomsten van het student-lidmaat-
schap e 42.065 door het LUF uitgekeerd, waarvan 
e 13.550 aan het Mandela scholarship Fund.

Stichting Elise Mathilde Fonds
oprichtster en naamgeefster elise Mathilde (Hilda) van 
Beuningen (1890-1941) was het tiende en jongste kind 
van het echtpaar van Beuningen-Brain. in 1940 trouw-
de zij met de toen 75-jarige weduwnaar C.r.th. baron 
Krayenhoff. ruim een jaar na het huwelijk overleed zij, 
kinderloos. Zij liet haar vermogen na aan de in 1935 
door haar opgerichte stichting elise Mathilde Fonds. 
Het stichtingsbestuur bestaat uit nakomelingen van het 
echtpaar van Beuningen-Brain. Het fonds schonk in 
2016 e 75.000 bestemd voor wetenschappelijke pro-
ject-/pilotsubsidies. de schenking van e 75.000 werd 
door het LUF aangevuld met e 50.000.
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Fondsen op naam

Alkema - Hilbrands Fonds; onderwijs en onderzoek 
mensenrechten en nationale grondrechten.
Het Bakels Fonds; natuurwetenschappelijk onderzoek 
binnen de archeologie.
Van Bergen Fund; bevordert het contact tussen 
nederlandse en buitenlandse studenten.
Fonds Mr. W.C. Beucker Andreae; de studie van het 
internationaal recht.
Dr. H.A. van Beuningen Fonds; versterking van de 
positie van de rechtenfaculteit.
Dr. A.M. Blok Fonds; studie of onderzoek aan Queen’s 
University in Kingston, Canada.
Bolland Fonds; bestuderen van de nalatenschap van 
prof. G.J.P. Bolland.
Dr. Anne Bosma Fonds; onderzoek op het gebied van 
pathologie.
Betsy Brouwer Fonds; leerstoel Comparative sexual 
orientation Law.
Mej. A.M. Buitendijk Fonds; onderzoek t.b.v. nationaal 
natuurhistorisch Museum.
Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds; archeologisch en kunsthis-
torisch onderzoek.
Prof.dr. Hendrik Casimir Fonds; Casimir school of 
research.
Fonds Clavareau; buitenlandbezoek studenten 
rechtsgeleerdheid.
Fonds A.E. Cohen; geschiedenis van de Universiteit 
Leiden.
Herman J. Coster Fonds; o.a. Zuid-Afrikanen die aan de 
Universiteit Leiden studeren.
Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds; onderzoek/ publicatie 
over zee-, waterstaats- en bouwrecht.
Den Dulk - Moermans Fonds; gezondheidsonderzoek in 
de breedste zin.
Cella Durksz Fonds; onderzoek oorzaak en behandeling 
bipolaire stoornissen.
Elkerbout - Moene Fonds; onderzoek naar aangeboren 
hartafwijkingen.
Fonds Mr. J.J. van Enter; ‘Pro Universitate’ ondersteunt 
alfa-, gamma- en betawetenschappen

Het vermogen van het Leids Universiteits Fonds wordt voor een belangrijk deel gevormd door 

de Fondsen op naam. deze fondsen zijn door schenkers opgericht, waarbij een meer of min-

der nauw omschreven doel geformuleerd is waaraan de gelden van het fonds mogen worden 

besteed. in 2016 zijn vijf nieuwe Fondsen op naam opgericht, wat het totaal brengt op 62. 

Hierna volgt per fonds een korte toelichting. de nieuwe fondsen hebben een asterisk (*) achter 

de naam staan. Meer informatie vindt u via www.LUF.nl/fondsen. 

Mr. M. Enthoven Fonds; voor de bloei van de 
Universiteit Leiden.
Dr. Edith Frederiks Fonds; beurzen voor geneeskunde 
studenten.
Gieskes-Strijbis Fonds; Kalshoven-Gieskes Forum en 
leerstoel internationaal Humanitair recht.
Prof.dr. R.A.V. van Haersolte Fonds; studie 
Wijsbegeerte.
Mr. P. Heering sr. Fonds; beurzen voor studenten 
internationaal en europees recht.
Dr. F.F. Hofman Fonds; training en onderwijs van 
maag- en darmgeneeskunde.
Fonds Leerstoel en Instituut Immigratierecht; 
immigratierecht. 
P.A. Jager-van Gelder Fonds;* verstrekt beurzen aan 
individuele studenten en promovendi die voor studie in de 
oogheelkunde naar het buitenland gaan of hiervoor naar 
Leiden komen.
R.M. Korthals Altes - Bakker Fonds; studie Klassieke 
talen.
Kroese-Duijsters Fonds; internationaal congres-, studie- 
of onderzoeksverblijf promovendi rechtsgeleerdheid en 
scheikunde.
Drs. J.R.D. Kuikenga Fonds; studie en onderzoek 
wiskunde, mechanica en informatica.
Kuiper-Overpelt Studiefonds;* ondersteunt talentvolle 
studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden of 
fragiele democratieën die een opleiding aan de Universiteit 
Leiden willen volgen, die hen in staat stelt om op  
constructieve wijze deel te nemen aan de civil society van 
hun land van herkomst.
LUF Internationaal StudieFonds (LISF); beurzen voor 
buitenlandverblijf van excellente studenten.
LUF-SVM fonds;* beurzen voor masterstudenten die 
onderzoek doen naar verpakking en Milieu.
Mayo Greenberg Fonds; beurzen in de astrofysica, 
astrochemie en/of astrobiologie.
Fonds Minerva reünisten jaar 1947; vijf inscripties 
uitgevoerd in de zg. Leidse Letter. 
Fonds Minerva reünisten jaar 1957/1961/1965; 
Leidse Universitaire scriptieprijzen.
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Dr. Charles de Monchy Fonds;* verstrekt reisbeurzen 
aan promovendi en studenten t.b.v. het Willem-Alexander 
Kinderziekenhuis (WAKZ). 
Swaantje Mondt Fonds;* om Leidse en buitenlandse 
promovendi in staat te stellen een studieperiode elders 
door te brengen.
Fonds van Moorsel – Rijnierse; studie van het christen-
dom in het nijldal en het Midden-oosten.
Mulder - Hamelers Fonds; onderzoek op de afdeling 
endocrinologie van het LUMC.
Fonds Numata Chair; faciliteert visiting prof. in Buddhist 
studies.
Nypels - van der Zee Fonds; ontwikkeling en verbete-
ring technologieën in de geneeskunde.
‘Ouwe’ Fonds; voor studenten met fysieke of psychische 
beperking.
Piso - Kuperus Fonds; onderzoek en behandeling van 
inwendige ziekten.
Fonds voor Religiestudies; bestudering van religie en 
religies in de Leidse Universiteit.
Rombouts Fonds; onderzoek en onderwijs in Chinese 
taal en Cultuur.
Sackler Fondsen; bezoek van prominente buitenlandse 
astronoom, astrofysicus, neurowetenschapper of  
biomedische wetenschapper.
Prof.mr. H.G. Schermers Fonds; leerstoel internationaal 
institutioneel recht.

Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds; buitenlandse 
studie of stage op gebied mensenrechten.
Schim van der Loeff Fonds; studie internationaal recht.
P.J. Sijpesteijn Fonds; onderzoek op het gebied van 
papyrologie.
Slingelands Fonds; ondersteunt de faculteiten Wiskunde 
en natuurwetenschappen, rechtsgeleerdheid en  
Geneeskunde.
Dr. C.L. van Steeden Fonds; studie en werk van 
geestelijke, wetenschappelijke en kunstzinnige aard.
Legatum Stolpianum; vijfjarige wetenschapsprijs.
Leidsche Sterrewacht Fonds (incl. Kaiserfonds); reizen 
en publicaties van onderzoekers in de sterrenkunde.
Fonds Van Trigt; 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; studie 
van kunst, oudheden en materiele cultuur van Zuid- en 
Zuidoost-Azie.

in 2016 werd subsidie verstrekt uit Het Bakels Fonds voor 
het opbouwen van een dnA-databank prehistorisch ske-
letmateriaal; dit om te zorgen dat de skeletten die overal 
in musea en depots liggen systematisch kunnen worden 
bemonsterd en ervoor te zorgen dat het dnA-materiaal 
onder goede condities verzameld en veilig gesteld kan 
worden. Gedurende dit onderzoek is een van de aanvra-
gers, hoogleraar H. Fokkens, benaderd door het Labora-
tory for Medical & Populations Genetics van Harvard  
University met de vraag dit dnA-materiaal te mogen  
onderzoeken. Hiervoor zijn tien monsters van 4000 jaar 
oude skeletten uit een grafheuvel verzameld en er is in-
derdaad dnA van goede kwaliteit aangetroffen. deze 
resultaten worden nu gebruikt in een groot europees 

Het Bakels Fonds
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onderzoeksproject naar migratiestromen in het derde mil-
lennium voor Chr. naast de beurs uit Het Bakels Fonds zijn 
inmiddels ook aanvullende beurzen verstrekt door de pro-
vincie noord-Holland.
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dhr. mr. J.P. Aalders; dhr. mr. r.J.G. Abeln; dhr. mr. J.J.C. Alberdingk thijm   ; dhr. dr. H.A. Algra; Mevr. C.M. Alkema - Hilbrands; dhr. 
prof.mr. e.A. Alkema; dhr. drs. J.K. van Andel; dhr. mr. G.W.J. Antvelink; Mevr. drs. e.C. Antvelink - de Bree; Mevr. drs. e.A. Arendsen 
de Wolff - exalto; dhr. dr. A.e.r. Arnold; dhr. mr. A.r. Autar; Mevr. mr. e. Badon Ghijben; Mevr. prof.dr. C.C. Bakels; dhr. mr. th. Bakker; 
dhr. mr.ir. L. Barendregt; dhr. mr. r.A. Barendsen; Mevr. mr. M.H.e.C. Barge - van engelen; dhr. mr. r.H.A. Barge; 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; dhr. drs. n.P. van den Berg; dhr. prof.
dr. H. Beukers; dhr. mr. W.F. van Beuningen; dhr. mr. H.A. van Beuningen; Mevr. mr. K. van Beuningen - dietrich; dhr. t.J. Bierman; Mevr. 
mr. M.e. Bierman - Beukema toe Water; dhr. prof.dr. J.H. van Bockel; Mevr. mr. P.C. Boelaars - van Hoeken; dhr. drs. W.P.A. Boellaard 
arts; Mevr. mr. s.e. Boellaard - roeters van Lennep; dhr. drs. A.H. de Boer; Mevr. mr. s.C. de Bok - vervest; dhr. mr. M.B. Bolle; dhr. mr. 
P.H.L. Boogerd; dhr. Jhr. drs. F.e.P. Boreel; dhr. mr. J.W.H. van den Bosch; Mevr. M.d. van den Bosch - van nispen tot sevenaer; dhr. dr. 
C.H.r. Bosman chirurg; dhr. mr. H.J.C. Botter; Mevr. mr. H. Boumeester - Bruins slot; Mevr. prof.dr. e. Bouwman; dhr. mr. M.J.F. in de 
Braekt; dhr. drs. L.M. Brandts; Mevr. mr. C. Brederije; dhr. prof.dr. d.d. Breimer; dhr. mr. F.C.W. Briët; dhr. dr. J.W. Briët; dhr. prof.mr. 
L.J. Brinkhorst; Mevr. drs. J. Brinkhorst - Heringa; Mevr. e. Broeders - sachs; dhr. mr. M.A. Broeders; dhr. prof.dr. P.J. van den Broek; dhr. 
drs. J.H. ten Broeke; Mevr. mr. J.J. Broese van Groenou - Gratama; dhr. drs. d.P. Brouwer; dhr. mr. H.J. Bruggink; dhr. drs. W. Bruins slot; 
dhr. mr. M.J. Bruna; Mevr. drs. A.G.M. van Brunschot; Mevr. H.G.M. Buschman; Mevr. Jkvr. mr. M.H.J.P. van Buttingha Wichers; dhr. mr. 
J.W. Byvanck; dhr. mr. th.th. Byvanck; Mevr. A.A. Carrière; dhr. mr. t.s. ten Cate; dhr. prof.dr. A. Cats; dhr. mr. M. Chatelin; Mevr. prof.

Evenementen voor Sleuteldragers
op 23 juni 2016 ontmoetten de sleuteldragers elkaar 
in het snouck Hurgronjehuis voor de jaarlijkse sleu-
teldragersbijeenkomst. Bijzonder hoogleraar vanwege 
het LUF, prof.dr. Bas Haring, vertelde over zijn film ‘on 
being a scientist’, een innovatief onderwijsproject over 
wetenschappelijke integriteit. de film werd tevens 
getoond, wat leidde tot boeiende gesprekken. 

Heerlijk ‘oereten’ stond op het menu tijdens het sleu-
teldragersdiner dat op 7 oktober 2016 in het rijks-
museum voor oudheden werd georganiseerd. Geheel 
in het thema gaf prof.dr. Hanno Pijl een nieuwe kijk 
op de oerdis tijdens zijn lezing ‘Gezond (eten) als een 
oermens’. rector magnificus Carel stolker en voorzit-
ter van het LUF, stan de Klerk-Waller, informeerden 
de aanwezige 126 sleuteldragers over de laatste ont-
wikkelingen binnen de Universiteit Leiden en het LUF. 
tijdens het sleuteldragersdiner konden de gasten sym-
bolisch reisartikelen kopen voor studenten die met een 
subsidie van het LUF internationaal studieFonds (LisF) 
naar het buitenland gaan. 

op 27 november 2016 bezochten 33 speciale begun-
stigers Museum Boijmans van Beuningen. Hier vond 
een speciale themamiddag plaats met de titel ‘van 
opdracht tot altaarstuk’. na een inleiding door de heer 
Albert elen, senior conservator tekeningen en prenten 
én sleuteldrager, volgde een lezing door prof.dr.  
Gert-Jan van der sman, bijzonder hoogleraar vanwege 
het LUF Prent- en tekenkunst over zijn roman ‘Lorenzo 
& Giovanni, schoonheid en noodlot in Florence’.  
Aansluitend vertelde iwan smit, hedendaags kunste-
naar, over zijn interpretatie van het kunstenaarsatelier 
van Fra Bartolommeo.

Sleuteldragers 
voor vernieuwend onderzoek en onderwijs in een bloeiend 
academisch klimaat is de structurele financiële steun van 
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 onderwijsprojecten en bijzondere leerstoe-
len mogelijk en zo leveren zij een essentiële bijdrage aan de 
persoonlijke en academische ontwikkeling van Leidse onder-
zoekers en studenten. Het LUF is hen dan ook zeer dankbaar 
voor hun betrokkenheid en financiële steun. op deze pagina 
treft u de namen van de sleuteldragers per 31 december 
2016; de meest actuele lijst staat vermeld op de website van 
het LUF.
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mr. C.P.M. Cleiren; dhr. prof.dr. F.J. Cleton; dhr. mr. J.P. Coebergh; Mevr. mr. A.M.L. Cohen - Koningsveld; dhr. drs. M.s.L. Cohen; dhr. 
prof.dr. M.r. daha; dhr. dr. P.H.W.M. daverveldt; dhr. mr. F. van der deijl; dhr. mr. J.A. dekker; dhr. drs. P.G.B. van delden arts; Mevr. 
mr. C.e. dettmeijer - vermeulen; Mevr. drs. G.G.C. diender; dhr. mr.drs. M.A. dierckx; dhr. dr. P.G. van ditzhuyzen; Mevr. K.A. doeksen 
- Kleykamp; dhr. mr. G.v.H. doeksen; Mevr. 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. A.e. driessen; Mevr. mr. e.A.W. driest; dhr. mr. P.J. van duinen; dhr. mr. F.B. durksz; Mevr. mr. A. van der dussen 
- onsman; dhr. mr. W.F. dutilh; dhr. prof.dr. s.J. edixhoven; Mevr. drs. G.r.M. edzes - Hopstaken; dhr. dr. W.F. eggink arts; dhr. dr. A.J. 
elen; Mevr. drs. J.L.e.A. elink schuurman - Gastelaars; dhr. mr. e.P. elink schuurman; Mevr. mr. e. elkerbout; dhr. dr. H.Ph. endtz; Mevr. 
mr.drs. A.A.e.C. endtz - insinger; dhr. prof.dr. d.P. engberts; Mevr. drs. s.M. den engelsen - de Groot; dhr. mr. J.J. van enter; dhr. mr. 
M. enthoven; Mevr. drs. H.M. van es - smuling; dhr. mr. J.J. van es; 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; Mevr. mr. e.H. van der Feltz - van Gulik; dhr. prof.dr. J.P. Filedt Kok; dhr. mr. L.A.d. Fis-
scher; Mevr. mr. J.M. Fleuren - van Walsem; dhr. prof.dr. G.J. Fleuren; dhr. mr. P.L. Folmer; dhr. prof.mr. H. Franken; Mevr. drs. e. Frech 
- nije; dhr. mr. M.H. Frech; dhr. dr. A.M. Frens; Mevr. drs. J.M.C. Frens - Geurts; dhr. mr. A.J.s. Frese; Mevr. prof.dr. J. Frishman; Mevr. 
drs. A.M. Fruin - Helb; Mevr. A.H. van Geen - Gratama; dhr. Jhr. mr. H.C. van Geen; dhr. drs. J.B.J. Geise; dhr. drs. P.A.J. Geluk; Mevr. 
n.A.W. van Goens Youskine; Mevr. M.e. van der Goes - doeksen; Mevr. mr. M.e.W.M.M. Goldschmeding - stoffer; Mevr. mr. L.Y. 
Gonçalves - Ho-Kang-You; Mevr. 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; Mevr. drs. e. Gratama; dhr. ir. r. Gratama; dhr. mr. r.H. van Grieken; dhr. drs. P.C.J. van Grinsven; dhr. C.H.M. de 
Groot arts; Mevr. J.t.C.J.M. de Groot - soete; dhr. ir. J.B. Grootenhuis; Mevr. mr. v.J. Groters - roeters van Lennep; Mevr. mr. B.M.H.C. 
le Haen - de Croon;  dhr. mr. A.C. van Haeringen; dhr. mr. o. Hammerstein; dhr. mr. C.L. Hamming; Mevr. mr. G. Hamming - Ham-
burger; dhr. mr. W.H.L. Han; Mevr. mr. H.s.C. Han - Crebolder; Mevr. drs. H.J. ‘t Hart - van den Muyzenberg; Mevr. G.W. Hattink - An-
dré de la Porte; Mevr. drs. F.s. Hattink - van nieuwkuyk; dhr. M.t. Haverschmidt; dhr. mr. r.r. Hazewinkel; dhr. mr. P. Heering; dhr. mr. 
H.F. Heerkens thijssen; dhr. prof.mr. H.J. van den Herik; dhr. mr. W. Hertzberger; Mevr. dr. J.G.M. Hessing; dhr. mr. H.G. Heuzeveldt; 
dhr. dr. r.Q. Hintzen; dhr. mr. W.B. Hoekstra; dhr. mr. J.F. van der Hoeven; dhr. dr. A.A. Hogewoning; dhr. drs. W.A. Hoogduin; dhr. 
mr. P.G. Hugenholtz; dhr. mr. J.B.A.A. Huisman; dhr. drs. P.J.A. idenburg; Mevr. drs. W.M.M. van ierschot; dhr. prof.dr. M.H. van iJzen-
doorn; dhr. mr. e.F. Jacobs; Mevr. prof.dr. M.J. Jager; dhr. mr. J.e. Jansen; dhr. drs. B.J. Jansen; dhr. mr. M. Jansen; Mevr. mr. C.A. 
Jansen verplanke; dhr. mr. G.F. Jonckheer; dhr. mr. J.J.H. Joosten; dhr. mr. M.W. Josephus Jitta; dhr. mr. P.J. Kalff; dhr. A.A.J. Kalsho-
ven; dhr. mr. H.P. de Kanter; dhr. prof.mr. P.J.G. Kapteyn; Mevr. mr. H.J. Kapteyn - streef; Mevr. drs. C.M. Keijzer; dhr. prof.dr. P.H. Kes; 
dhr. dr. H.e. Keus; dhr. mr. G.G. Key; dhr. mr. L.r. Kiers; Mevr. mr. A.d. Kiers - Becking; dhr. dr. M. Kiewiet de Jonge; Mevr. 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; Mevr. mr. C.s. de 
Klerk - Waller; dhr. mr. J.o. van Klinken; Mevr. drs. C.J. Knapen; dhr. mr.drs. W. Knibbeler; dhr. mr. d. Knottenbelt; dhr. mr. B.F.M. 
Knüppe; dhr. drs. t.P.G.e. Koomen; Mevr. mr. F.F. Koops; dhr. mr. F.J.M.e. Koppenol; dhr. mr. B.r. Körner; dhr. d.J. Kraaijeveld; Mevr. 
mr. e.L.M. van Kranenburg; Mevr. mr. e.M.e. de Kreij; Mevr. drs. B.e. Kreis; dhr. dr. C.J. Kroese; Mevr. drs. e. Kröner - tamboezer; dhr. 
dr. A.W. Kröner; dhr. mr. A.C. Kruseman Aretz; dhr. prof.mr. B.H. ter Kuile; dhr. mr. J.Ch.L. Kuiper; Mevr. drs. M.M. Kuiper - Gerlach; 
dhr. dr. W.G. Kuiper; dhr. mr. e.t.J.t. Kwint; Mevr. drs. M. Labruyère - Zuideveld; dhr. mr. C.J.A. van Lede; Mevr. v.C. van Lede - Quarles 
van Ufford; dhr. mr. H.A.J. Leewens; dhr. mr. F.L. Leijdesdorff; dhr. B.J.H. van Liemt; Mevr. mr. M.L.A. van Loon - Labouchere; Mevr. 
drs. M.W. Lubbert; Mevr. drs. P.C.M. Lunsingh scheurleer; Mevr. H.M.t. Lurvink - van ogtrop; dhr. mr.dr. L.M. van der Mandele; dhr. 
mr. A.W.P. Marsman; dhr. mr. M.r. Martin; dhr. mr. J.B. van Marwijk Kooy; dhr. mr. r.H. van der Meer; dhr. mr. J.W. Meeuwis; Mevr. 
mr. r.M. Meiners; dhr. mr. P.W. Mendel; dhr. mr. J. Mendlik; dhr. mr. A.C. Metzelaar; dhr. mr. n.r.L. Mijnssen; Mevr. mr. e.M.L. Moe-
rel; dhr. dr. J.C. Mondt; Mevr. mr. M.A.A. Mondt - schouten; dhr. r. de Mooij; Mevr. M.H.C. de Mooij - Morshuis; dhr. mr. H.J. Mulder; 
Mevr. H.d. Mulder; Mevr. mr. s.M. Mulder; dhr. mr. r.r.J.F.H. Muller; dhr. mr. M.H. Muller; Mevr. dr. A. Mulock Houwer - Linssen; dhr. 
mr. J.n. Munting; Mevr. mr. M.i. Munting - Fernandez niemann; Mevr. B. Murray; dhr. prof.dr. r.G.H.H. nelissen; dhr. mr. F.W.P. de 
nerée tot Babberich; Mevr. mr. e.M. van nieuwenhuizen - van Wessum; dhr. mr. J.L. van nieuwenhuizen; dhr. mr. s.A. nieuwland; 
Mevr. mr. J.M.M. nieuwland - Keulen; dhr. mr. r.J. nieuwland; dhr. Jhr. mr. C.e.M. van nispen tot sevenaer; Mevr. mr. P.A.C. van 
nispen tot sevenaer - rovers; Mevr. v.F. nolen; dhr. mr. F.H. noordhoek Hegt; Mevr. C.L. noordhoek Hegt; dhr. drs. B.A.A. van noort; 
Mevr. e.G.d. van noort - van Bruggen; Mevr. H.A.C. nypels - tans; dhr. drs. r.G. nypels; dhr. mr. P.A. offers; Mevr. M.r. offers - van 
Haersma Buma; Mevr. drs. C.M. ogilvie - emanuelson; dhr. mr. d.M. ogilvie; Mevr. drs. M.s. oort - Lissy; dhr. mr. F. van oosten; dhr. 
mr. W.J. ouwerkerk; Mevr. H.C.C. ouwerkerk - verspijck; dhr. mr. t.F.W. overdijk; dhr. drs. H.A. Pabbruwe; Mevr. mr. H.n. Pabbruwe 
- Cohen tervaert; dhr. drs. A. Pechtold; Mevr. d.J.A. Plantenga; Mevr. mr. A.C. Plesman - Gerritsen; Mevr. mr. A.M.J.M. Ploumen; Mevr. 
dr. C.C. Pot - Mees; dhr. mr. W.H.M. Pot; dhr. dr. r.M.L. Poublon; Mevr. mr. e.L. van Praag; dhr. d.J. van Prooije; Mevr. drs. r.s.H. van 
Put; Mevr. M.A. raaphorst; 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. drs. P.A. rombouts; dhr. dr. r. van rooij; dhr. drs. 
C.F. roos MBA; Mevr. drs. P.e. roos - dam; dhr. mr. M.d. rosenberg Polak; Mevr. drs. H.M. ruijg; dhr. drs. M. rutte; dhr. mr. J.P.G. 
sanders; Mevr. mr. M.J. schaepman - de Bruijne; Mevr. drs. M. scharloo; Mevr. mr. d.M.B.C. schilte - ouwehand; Mevr. prof.dr. W.J.J. 
schipper - de Leeuw; dhr. prof.dr. r.o. schlingemann; Mevr. drs. C. scholten - Kloosterman; dhr. mr. J. scholten; dhr. mr.dr. K.M. 
schönfeld; dhr. mr. G.n. schreuder; dhr. r.H. schreve arts; dhr. mr. r. schuijt; Mevr. drs. e.s. schuitemaker; dhr. drs. H. schulte nord-
holt; dhr. mr. J.H.F. schultz van Haegen; dhr. drs. L. sibinga Mulder; Mevr. s. siertsema - de vries; dhr. mr. L.H. siertsema; Mevr. drs. 
e.A. sijpesteijn - Moen; dhr. mr. d. sinninghe damsté; Mevr. prof.dr. i. sluiter; dhr. mr. M. smeets; dhr. prof.mr. H.J. snijders; dhr. mr. 
J.L. snijders; Mevr. 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; Mevr. C.J.M. sterk - Berkvens; dhr. prof. C.C. sterk; dhr. mr. W.F.C. stevens; Mevr. mr. M.r. stoffer - van dam; dhr. mr. s. 
stoffer MBA; dhr. mr. M. stoffer; dhr. drs. r. stoffer; dhr. mr. P.s. stoop; Mevr. drs. B.t.M. straathof - Lap; dhr. drs. J. stroeve; Mevr. 
mr. A.e. sutorius - van Hees; Mevr. drs. o.C. tellegen; dhr. Jhr. drs. r.W.F. van tets; dhr. mr. H.P.G. den tex;  Mevr. mr. e.C.s.M. den tex 
- de Leeuw; dhr. drs. K.A. tjon; dhr. mr. H.W. Unger; dhr. mr. H.r. van der valk; dhr. r.F. van der veen; Mevr. mr. i.L. van veldhuizen 
- rothenbücher; dhr. mr. A.J.M. van der ven; dhr. drs. P.P. van de vijver; dhr. dr. A.J.H. vochteloo; dhr. mr. H.H. völker; dhr. mr. r.P. 
voogd; dhr. mr. t. de Waard; dhr. mr. W.H. van de Wal; dhr. mr. J.M. van den Wall Bake; dhr. mr. B.J.W. Walraven; dhr. mr. C.J.F. 
Warner; dhr. mr. d.C. van Wassenaer; dhr. mr. J.J. baron van Wassenaer; Mevr. mr. C.M.e. van Weede - Heerkens thijssen; dhr. mr. 
W.J.e. van der Werf; dhr. drs. H.A. Werner; Mevr. M.J.H. van Wersch - Knepflé; dhr. mr.drs. L.J.A. van Wersch; dhr. mr. M.J. Wesseling; 
dhr. mr. e.J. Westerink; Mevr. C. Westerink - Heijmeier; dhr. mr.dr. B.t.M. van der Wiel;  dhr. mr. H.W. Wieringa; dhr. drs. F.A. Wijsen-
beek; Mevr. mr.dr. i.H. Wildeboer  ; dhr. prof.dr. r. Willemze; Mevr. A. Willemze - van Zijverden; Mevr. mr.drs. W.i. Wisman; Mevr. drs. 
n.e. Witsen elias - Kool; dhr. Jhr. dr. H.e. Witsen elias; dhr. mr. J.P. Witsen elias; dhr. dr. W.M. Witteveen; Mevr. mr. K.A. Zimmer
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BAlAnS

(in euro’s na bestemming saldo staat van baten en lasten) 31 dec. 2016 31 dec. 2015

ActivA

Materiële vaste activa 1.871.592 1.340.327

Financiële vaste activa  36.449.126 35.631.138

vlottende activa (vorderingen en liquide middelen) 3.361.937 2.703.125

41.682.655 39.674.590

PASSivA

Eigen vermogen 21.501.501 20.175.213

Fondsen op naam 17.291.304 16.144.657

toegezegde subsidies 1.565.965 2.091.448

overige schulden 1.323.885 1.263.272

41.682.655 39.674.590

StAAt vAn BAtEn En lAStEn

(in euro’s) 2016 2015

BAtEn

Giften en baten uit fondsenwerving 1.619.363 4.095.712

Financiële baten 2.149.667 1.784.585

overige baten -1.341 6.082

3.767.689 5.886.379

BEStEdinGEn

toegekende subsidies 1.461.137 2.212.199

Af: vrijgevallen bedragen -550.220 -51.670

overige bestedingen 97.490 86.107

1.008.407 2.246.636

KoStEn

Personeelskosten 552.884 451.967

overige kosten 268.652 285.150

821.536 737.117

Saldo staat van baten en lasten 1.937.746 2.902.626

Verkorte geconsolideerde jaarrekening 2016 

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

ActivA

Bij de vergelijkende cijfers over 2015 zijn zowel de activa- als de passiva-zijde van de balans met e 660.530 verhoogd 
t.o.v. het publicatieverslag en de jaarrekening over 2015. dit betreft het aandeel externe participanten in de effecten-
portefeuille van het LUF. Aan de activa-zijde is dit getal verwerkt in de Financiële vaste activa en aan de passiva-zijde in 
de overige schulden. deze wijze van presenteren heeft de voorkeur van de nieuwe accountant van het LUF.
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Geconsolideerde stichtingen
de stichting Leids Universiteits Fonds voert het bestuur 
van zes in de consolidatie opgenomen steunstichtingen, 
allemaal met de doelstelling om direct of indirect bij te 
dragen aan de bloei van de Universiteit Leiden:

• stichting Prof. Jaap de Graeff-LingLing Wiyadharma 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  
Administratiefonds Leiden, waarin de beleggingen van  
de stichtingen zijn ondergebracht. in 2016 is op de  
beleggingen een nettorendement van ca. 5,7% behaald.  
Per 31 december 2016 bestaat de beleggingsportefeuille 
(afgerond) voor 44% uit vastrentende waarden, waar-
onder 4% liquiditeiten; daarnaast voor 55% uit aandelen 
en 1% uit grondstoffen.

Baten
de baten van het Leids Universiteits Fonds en de steun-
stichtingen bedroegen in 2016 e 3,8 miljoen. Hiervan 
werd e 1,6 miljoen ontvangen als donatie, schenking of 
legaat en e 2,2 miljoen als financiële baten gegenereerd 
uit het belegde vermogen.

Bestedingen: subsidies
in 2016 is in totaal e 1,5 miljoen aan subsidies toegekend 
aan projecten, wetenschappers, promovendi en studenten 
van de universiteit. Hiervan is e 1,36 miljoen rechtstreeks 
door het Leids Universiteits Fonds uitgekeerd en het  
overige door de geconsolideerde stichtingen. subsidies 
worden voornamelijk toegekend door de Commissie  
Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) voor onderzoeks- 
en onderwijssubsidies, CAssA voor subsidies voor  
studentenverenigingen en de LisF-subsidie voor subsidies 
aan individuele studenten. 

Kosten
in 2016 bedroegen de kosten van fondsenwerving 16,7% 
van de baten uit fondsenwerving. de algemene beheers-
kosten bedroegen 17,8% 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)
dhr. drs. P.C.J. van Grinsven
dhr. mr. W.H.L. Han (AC)
dhr. prof.dr. r.J.M. Klautz
Mw. drs. e.s.F. de Klerk - den tonkelaar
Mw. mr. A.M.J.M. Ploumen
dhr. F.A. Quartero (studentlid)
dhr. mr. L.H. siertsema (AC)
dhr. mr. s. stoffer MBA (AC)
de leden met de toevoeging (AC) vormen samen de Audit 
Commissie van het bestuur.
In 2016 is afscheid genomen van mw. prof.dr. E. Bouw-
man, mw. M. Hijdra BA (studentlid), mw. mr. C.A. Jansen 
Verplanke (AC), en mw. mr. P.H.E. Voûte.

Dagelijks Bestuur (DB)
Mw. mr. C.s. de Klerk-Waller (voorzitter)
dhr. prof.dr. F. Koning (vicevoorzitter)
dhr. mr. d.C. van Wassenaer (penningmeester)
Mw. drs. s.M. den engelsen
dhr. drs. P.A.J. Geluk
dhr. mr. r.H. van Grieken
In 2016 is afscheid genomen van dhr. prof.dr. A.J.W. van 
der Does en dhr. drs. P.C.J. van Grinsven. Laatstgenoemde 
is vervolgens benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur.

Directie
dhr. mr. s.C. Wijsenbeek
Met ingang van februari 2016 heeft mw. A.r. neve  
haar taken als directeur overgedragen; zij is benoemd  
tot adviseur.

Commissie Wetenschappelijke  
Bestedingen (CWB)
dhr. prof.dr. F. Koning (voorzitter) - Geneeskunde
dhr. prof.dr. B. steunenberg (secretaris)  
- Governance and Global Affairs
Mw. prof.mr. t. Bender - rechtsgeleerdheid
dhr. dr. e. Grasman - Geesteswetenschappen
dhr. prof.dr. e.J.J. Groenen - Wiskunde en  
natuurwetenschappen 
dhr. prof.dr. r. van der veer - sociale Wetenschappen 
dhr. prof.dr. M.J. versluys - Archeologie
In 2016 nam de commissie afscheid van dhr. prof.dr. A.J.W. 
van der Does, dhr. prof.dr. D.R. Fontijn,  
mw. prof.dr. J. Bouwstra en mw. prof.dr. C.A. van Eck.

Commissie LUF Internationaal StudieFonds (LISF)
dhr. mr.dr. C.e. smith (voorzitter) - rechtsgeleerdheid
Mw. dr. K. Beerden - Geesteswetenschappen
dhr. dr. J. Brinchmann - Wiskunde en  
natuurwetenschappen
dhr. dr. J.A.M.M. Jansen - sociale Wetenschappen
Mw. dr. M.e. Kret - sociale Wetenschappen
Mw. dr. M. robijn - nWo
dhr. dr. d.L. roelen - Geneeskunde/LUMC
dhr. dr. K. vrieling - Wiskunde en natuurwetenschappen
Mw. dr. H.F. Westgeest - Geesteswetenschappen
In 2016 nam de commissie afscheid van  
mw. dr. W.A. Gebhardt, mw. dr. C.W.A. Naus ( ) en 
dhr. prof.dr. I.A.G. Snellen.

Commissie Algemene Subsidies  
StudentenActiviteiten (CASSA)
Mw. drs. e.s.F. de Klerk - den tonkelaar  
(voorzitter, senior-lid)
dhr. dr. H.H. de Boer (senior-lid)
Mw. mr. i.M. Hendriks (senior-lid)
dhr. J.J.P.G. demmers BA
dhr. F.Y.Q. Hoorweg
Mw. C.M. van Leeuwen
Mw. L.s. Moors
Mw. L.J.J. van Poelgeest
dhr. J.F. van der Poest Clement
dhr. F.A. Quartero
Mw. J. vermei 
dhr. W. vink
dhr. A.J. de vries
Mw. M. Willemsen
In 2016 nam de commissie afscheid van  
dhr. W.T. Posthuma, dhr. T.C.F. Hensen, mw. M. Hijdra BA 
en mw. M.L. van Putten.

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 2016

In Memoriam
op 18 november 2016 overleed ons oud-commissielid 
mevrouw dr. Cynthia (C.W.A.) naus. Zij was van 2013 tot 
2016 lid van het LUF internationaal studieFonds en ver-
vulde deze rol met veel passie en ambitie. Wij zullen haar 
inzet, betrokkenheid en warme belangstelling missen. 
Cynthia naus is 45 jaar geworden. 
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onderzoeker en docent Cognitieve 
Psychologie Mariska Kret haalde in 
2015 de kranten met baanbrekend 
onderzoek bij bonobo-apen. in 2016 
ontving zij een subsidie van het LUF 
om dit onderzoek verder te kun-
nen verdiepen en zo meer inzicht te 
krijgen in de ontwikkeling van onze 
emoties.
 
Uit het eerste onderzoek van Kret 
bleek dat bonobo’s sneller reageren 
op positieve emoties van andere 
bonobo’s. in tegenstelling tot bij-
voorbeeld chimpansees – die net als 
bonobo’s ook verwant zijn aan de 
mens – die juist sneller aanslaan bij 

de aanblik van negatieve emoties. 
Bijzonder was dat Kret dit onderzoek 
uitvoerde met hulp van de apen zelf, 
in Apenheul.
 
de subsidie vanuit het stichting elise 
Mathilde Fonds heeft Kret gebruikt 
om samen met promovendus evy van 
Berlo verdiepend vervolgonderzoek te 
doen. Zo onderzoeken zij of de bono-
bo-apen sneller reageren op emoties 
van bekenden of van onbekenden. 
daarnaast wordt gebruik gemaakt 
van eye-tracking, een techniek die 
wordt ingezet om vast te stellen welk 
element van een beeld de aandacht 
vasthoudt of niet.

Tinder voor orang-oetans
de spin-off is positief. Mariska Kret: 
‘Apenheul heeft ons onderzoek 
omarmd. samen met Apenheul 
starten wij een crowdfunding voor 
een tinder-app ten behoeve van een 
fokprogramma voor orang-oetans. 
voor ons is dit een springplank voor 
grotere onderzoeksubsidies. tegen-
woordig kom je daarvoor vooral in 
aanmerking als je de toepasbaarheid 
van jouw onderzoek kunt aantonen. 
Het LUF biedt ons die mogelijkheid. 
Geweldig voor ons en cruciaal voor 
nieuwe wetenschappelijke inzichten 
en toepassingen.’

UITGELICHT
Inzicht in de evolutie van 
onze emoties dankzij apen
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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 126 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

Steun uw faculteit, geef aan het LUF!


