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Voorzijde: Biologiestudent Izai Sabino Kikuchi in Kew Gardens (Londen) waar hij met een LUF-subsidie onderzoek deed naar de evolutie 
van orchideeën.
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Deze sterke betrokkenheid creëert draagvlak voor het werk van 
de universiteit, waardoor oplossingen voor de uitdagingen en 
antwoorden op de uiteenlopende vraagstukken waarmee onze 
samenleving wordt geconfronteerd, kunnen worden gevonden. 
We zijn onze schenkers en vrijwilligers buitengewoon dankbaar 
voor deze betrokkenheid en zullen er alles aan doen wat in onze 
macht ligt om hen blijvend te betrekken.

Onze strategie voor de komende jaren is erop gericht om de 
impact van het fonds binnen de universitaire gemeenschap  
te vergroten. Dat is ook hard nodig gezien het feit dat fondsen-
werving voor de universiteiten een steeds belangrijkere bron 
van financiering vormt. Samen met de universiteit zijn we 
ervan overtuigd dat we nog veel meer impact voor  
wetenschappers en studenten kunnen maken. Door steeds 
intensiever samen met elkaar op te trekken, denken we hier 
een nog grotere rol in te kunnen spelen dan dat we in het 
verleden al hebben gedaan. 

Een van de belangrijkste stappen op weg naar de verdere 
intensivering van de samenwerking met de universiteit, is de 
officiële toetreding van de rector magnificus tot het Dagelijks 
Bestuur van het LUF. Deze historische stap werd gezet in maart 
2018. Daarnaast zijn de krachten op het gebied van communi-
catie en fondsenwerving het afgelopen verder gebundeld, en 
zijn er efficiëntievoordelen behaald door activiteiten die niet 
tot de kerntaken van het LUF behoren uit te besteden. Tegelij-
kertijd is vastgelegd dat het LUF in principe verantwoordelijk is 
voor de particuliere fondsenwerving van de universiteit. 

In 2018 werd ook een nieuwe directeur benoemd. We zijn 
verheugd dat Eline Danker in januari 2019 is gestart in deze 
functie. Zij kan bogen op een lange carrière in eindverantwoor-
delijke, commerciële en fondsenwervende functies, bij onder 
andere het EYE Film Instituut Nederland en Nationale Opera & 
Ballet. Graag wil ik ook mede namens het bestuur een woord 
van dank uitspreken richting Lilian Visscher, die als Directeur 
Alumnirelaties & Fondsenwerving vanuit de universiteit in 2018 
de taken van directeur van het LUF naar grote tevredenheid 
heeft waargenomen. We zijn verheugd dat Lilian aan het LUF 
verbonden blijft. 

Dit is mijn laatste voorwoord in zeven jaarverslagen op rij. Het 
was mij een grote eer en een bijzonder genoegen om voorzitter 

te mogen zijn van dit fantastische fonds. U allen – begunsti-
gers, vrijwilligers, medebestuursleden, medewerkers van het 
LUF en Alumnibureau, studenten en wetenschappers van de 
universiteit – hebben mij zes jaar lang enorm geïnspireerd. Uw 
enthousiasme en betrokkenheid hebben ervoor gezorgd dat  
ik mij met hart en ziel heb kunnen inzetten voor de bloei van 
onze universiteit. Ook nadat ik eind 2019 het voorzitterschap 
overdraag, blijf ik graag betrokken en hoop ik velen van u te 
blijven ontmoeten.

MW. MR. STAN DE KLERK-WALLER
VOORZITTER LEIDS UNIVERSITEITS FONDS

Een buitengewoon jaar
In 2018 hebben we een groot aantal nieuwe begunstigers mogen verwelkomen, die in de vorm van Fondsen op 
Naam, het Sleuteldragerschap of eenmalige schenkingen de bloei van onze universiteit willen ondersteunen. 
Daarnaast hebben we ook van onze jarenlang bestaande, trouwe groep begunstigers prachtige giften mogen 
ontvangen en hebben opnieuw vele alumni zich vrijwillig ingezet. 

VOORWOORD 
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Ook voor mijzelf ging 2018 de boeken in als een bijzonder jaar. 
Zo bezocht ik de evenementen van het LUF en de universiteit 
voor het eerst niet alleen als rector magnificus, maar ook als 
LUF-bestuurslid. Ik hoop in deze nieuwe rol bij te kunnen 
dragen aan de groei en ontwikkeling van het fonds. Als 
boegbeeld van de universiteit én als rector met een scherp 
zicht op de belangrijkste uitdagingen voor een moderne  
universiteit. Daarnaast doet het mij deugd de impact van de 
giften van alumni en andere goede gevers van zo dichtbij te 
mogen ervaren. 

Als universiteit zijn we dankbaar voor de steun die wij niet 
alleen uit Nederland maar van over de hele wereld ontvangen. 
Op de Cleveringabijeenkomst in Hong Kong, waar ik een lezing 
gaf over de universiteit van de toekomst, sprak ik met de 
aanwezige alumni over hun band met Leiden. Hun blijvende 
betrokkenheid werkt inspirerend en is van grote betekenis voor 
de toekomst van onze universiteit. 

Graag sluit ik af met een woord van dank aan de medewerkers 
van het LUF, het bestuur, de commissies en comités en in het 
bijzonder onze schenkers. Dankzij uw steun worden de 
vernieuwende plannen en ambitieuze dromen van vele Leidse 
studenten en wetenschappers ook in het nieuwe jaar weer 
werkelijkheid.  

Van de rector
Voor de universiteit was 2018 een bijzonder en veelbewogen jaar. In het centrum van Den Haag openden we het 
gloednieuwe studentencentrum Beehive waar het inmiddels ‘gonst’ van de studenten, prof.dr. Ewine van Dishoeck 
ontving de prestigieuze Kavli-prijs uit handen van de Noorse koning en een team artsen van het LUMC gebruikte 
voor het eerst in Europa fluorescentie bij de verwijdering van een longtumor. 

PROF.MR. CAREL STOLKER  
RECTOR MAGNIFICUS & VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR I UNIVERSITEIT LEIDEN 
LID DAGELIJKS BESTUUR I LEIDS UNIVERSITEITS FONDS

MR. STAN DE KLERK-WALLER EN PROF.MR. CAREL STOLKER 
IN DE CLUSIUSTUIN MET HET P.J. VETHGEBOUW OP DE ACHTERGROND
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BIJZONDER HOOGLERAREN VANWEGE HET LUF OP  
31 DECEMBER 2018
Prof.mr. A.J. Blokland   Criminology and Criminal  

Justice
Prof.dr. B.U. Forstmann  Neuroscientific testing of 

psychological models
Prof.dr. P.J.A. Kessler   Botanische tuinen en botanie  

van Zuidoost-Azië
Prof.dr. P.J.F. Lucas   Artificial Intelligence
Prof.dr. D.J. de Vries   Bouwhistorie en Erfgoed
Prof.dr. J.R. Wijbrans  Geologie

Per juni 2018 eindigde  
na twee termijnen van  
vijf jaar de bijzondere 
leerstoel Pers-, omroep-  
en mediarecht, die werd 
bekleed door prof.mr.   
A.W. Hins. Professor Hins 
ging per die datum met 
emeritaat.

BIJZONDER HOOGLERAREN VANWEGE DE STICHTING 
LORENTZ FONDS
Vanuit de Stichting Lorentz Fonds, dat onderdeel is van het LUF, 
worden twee leerstoelen bekleed:

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)

UNIVERSITAIRE LEERSTOELEN GEFINANCIERD UIT 
FONDSEN OP NAAM
Vier leerstoelen worden mogelijk gemaakt vanuit specifieke 
Fondsen op Naam dan wel samenwerkingsverbanden:

Prof.dr. N.M. Blokker   Internationaal Institutioneel 
Recht (Schermersleerstoel)

Prof.dr. H. Duffy    Internationaal Humanitair Recht 
(Gieskes-Strijbis Fonds)

Prof.mr. T. Liefaard   UNICEF Chair Children’s Rights 
(Unicef)

Prof.mr. C. Waaldijk    Comparative Sexual Orientation 
Law (Betsy Brouwer Fonds)

Bijzonder hoogleraren
ONTWIKKELING VAN WETENSCHAPSGEBIEDEN

Aan het LUF-jaar 2018 heb ik niet kunnen bijdragen 
want ik startte 7 januari 2019. Dit jaarverslag biedt mij 
wel de gelegenheid om mijzelf aan u voor te stellen. 
Voor ik dat doe, richt ik eerst een woord van dank aan 
alle schenkers. Want zonder u was zoveel van wat vorig 
jaar werd bereikt, überhaupt niet mogelijk geweest. 
Dank voor uw betrokkenheid, dank voor al uw giften.

Met beide handen heb ik de kans aangegrepen om voor het LUF 
te gaan werken. Voor ik bij het LUF kwam, werkte ik als fondsen-
werver voor Nationale Opera & Ballet. Zonder bezoekers, 
liefhebbers en begunstigers is er geen draagvlak en geen 
bestaan voor kunstvormen als opera en ballet, zeker niet als naar 
de top wordt gestreefd. Datzelfde geldt voor de universiteit. 
Zonder studenten, zonder ambitieuze wetenschappers die hen 
inspireren, zonder excellent onderzoek, geen universiteit die  
aan de top meetelt. Excellentie kost meer geld dan regulier 
beschikbaar is. En excellent onderzoek is noodzakelijk, want 
alleen door uitmuntend onderzoek komen de baanbrekende 
oplossingen voor de grote uitdagingen waar wij als samenleving 
voor staan dichterbij. De kans is groot dat er ergens op onze 
universiteit wetenschappers werken aan de antwoorden op de 
vragen en de zorgen die u heeft over vandaag en de toekomst. 
En die wetenschappers waren ooit student. 

Ik kijk uit naar de samenwerking binnen en buiten de  
universiteit en verheug me op de ontmoetingen met trouwe én 
nieuwe begunstigers!

Een nieuw begin

DRS. ELINE DANKER 
DIRECTEUR LEIDS UNIVERSITEITS FONDS
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Een uitmuntende scriptie, het meest indrukwekkende 
verslag of de beste onderzoeksvraag. Het LUF stimuleert 
ambitieuze studenten om alles uit zichzelf te halen.  
De Leidse Universitaire Scriptieprijzen passen perfect in 
deze traditie en worden jaarlijks uitgereikt op de dies 
voor alumni.  

Elke faculteit mag één scriptie voordragen voor de Scriptie-
prijzen. Ook bij de editie van 2018 waren de scripties weer van 
zeer uiteenlopende aard. Van een fraai boekwerk vol met 
illustraties tot een puur wetenschappelijk verslag van onder-
zoeksresultaten. Louise Verboeket, genomineerd vanuit de 

Studentenprijzen 

Tim Rietbergen, biologie 
“Ik ben erg dankbaar voor de  

Janneke Fruin-Helb Beurs. Naast de  
financiële steun weet het LUF mij op deze 

manier ook echt te motiveren voor een 
weten schappelijke carrière.”

De genomineerden voor de LUF Internationaal  
StudieFonds-prijs – de LISF-prijs – wachtten op een 
winterse middag in november in de Faculty Club in 
spanning op het verlossende woord. 

Wiens verslag van studie, stage of onderzoek in het buitenland 
zou worden beloond met € 500,- en een reis naar Parijs voor een 
presentatie op de Cleveringabijeenkomst?
Voor het zover was, nam LISF-juryvoorzitter Hendrikje Crebolder het 
woord om de winnaar van de Eervolle Vermelding bekend te maken. 
Deze eer ging naar Marianne van der Vaart die in Oxford onderzoek 
deed naar pijnbeleving bij baby’s. De jury prees de humor in haar 
verslag en het feit dat zij “de samenleving laat zien wat er achter de 
deuren van het wetenschappelijk onderzoek gebeurt”.  

De prijs voor het beste verslag ging naar Guanmian Xu.  
Volgens de jury geeft hij blijk van een “uitzonderlijke kijk op 
geschied kundig onderzoek en zorgen zijn nieuwe perspectieven 
voor een beter begrip.” Guanmian deed met steun van het LUF 

archief onderzoek in Indonesië naar de koloniale invloed op de  
Chinees-Javaanse suikerplantages. 

Op dezelfde middag werd de Janneke Fruin-Helb Beurs  
toegekend aan de student wiens voorstel het best voldeed aan de 
kwalificatie van “buitengewoon goede en creatieve onderzoeks-
vraag, geformuleerd vanuit academische vrijheid”. Deze eer viel te 
beurt aan Tim Rietbergen voor zijn voorstel tot het onderzoeken van 
een zeer oud, recent ontdekt fossiel van een vleermuis met als doel 
meer inzicht te verkrijgen in de vroegste evolutie van dit zoogdier. 

rechtenfaculteit, ging er met de eerste prijs vandoor voor haar 
scriptie over publieke prijsvragen. De jury was verrast door het 
onderwerp, haar benadering en bevindingen over de vaak 
ontbrekende juridische grondslag. 

De tweede prijs werd gewonnen door Vincent Bakker, student bij 
Sociale Wetenschappen, die onderzoek deed naar de effectiviteit 
van sociaal-economisch beleid op werkgelegenheid en arbeids-
marktparticipatie. Ook voor archeoloog Wytze Stellingwerf kon 
de vlag uit. Hij ontving de derde prijs voor zijn scriptie over 
aardewerk in de achttiende eeuw en wat het ons vertelt over de 
politieke situatie in die tijd.

LOUISE VERBOEKET (MIDDEN) MET HAAR SCRIPTIEBEGELEIDER EN DE RECTOR MAGNIFICUS

De Leidse Universitaire Scriptieprijzen worden mogelijk  
gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten Jaar 
1957/1961/1965, ondergebracht bij het LUF.
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Wetenschappelijke bestedingen

Het LUF ondersteunt jonge gepromoveerde onderzoekers van de Universiteit Leiden aan het begin van hun weten-
schappelijke carrière. Eens per jaar worden door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF 
subsidies toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten op diverse wetenschapsgebieden. In beginsel variëren de 
subsidies van € 5.000 tot € 25.000. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank 
naar aanvragen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en andere instellingen.

Boeddha en de zijderoutes
Dr. Marike van Aerde onderzoekt hoe Hellenistische en  
Boeddhistische materiële cultuur integraal deel uitmaakten van  
de ontwikkeling van de vroegste Zijderoutes in Centraal Azië.  
“Ik wil erachter komen hoe deze diverse cultuur verspreid werd 
vanuit Gandhara (Noord India/Pakistan) naar Zuid-India en het 
Tarim Basin (China),” vertelt dr. Van Aerde. Ze wil zo bijdragen aan 
de kennis van archeologische objecten, sites en rotstekeningen en 
streeft naar een reconstructie van de verbindende routes in het 
kader van cultuurcontact in de Oudheid.

In 2018 werd aan onderstaande projecten subsidie verleend.  
De middelen hiervoor zijn afkomstig uit de bijdragen van 
schenkers en Sleuteldragers, de Fondsen op Naam van het LUF 
en vanuit de samenwerking met de Stichting Elise Mathilde 
Fonds, de Gratama Stichting en de Stichting Verpakking en 
Milieu.

Archeologie
Stressed Out: An Analysis of Archaeological Hair Cortisol
MEVROUW DR. SARAH A. SCHRADER | BAKELS FONDS

The Buddha and the Silk Roads
MEVROUW DR. MARIKE VAN AERDE | PROF.DR. A.W. BYVANCK FONDS

Itinerant semantics in Late Hellenistic Samosata: the impact of 
global objects
DE HEER LENNART KRUIJER, MA | PROF.DR. A.W. BYVANCK FONDS

Moving Statues. The introduction and impact of Greek statuary 
in Republican Rome
MEVROUW SUZAN VAN DE VELDE, MA | PROF.DR. A.W. BYVANCK FONDS

lrrigating the Murghab inner delta in Turkmenistan and the 
emergence of the Oxus Civilization
DE HEER ROBERTO ARCIERO, MA | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Mapping Medieval Malaria. A multidisciplinary study of malaria 
in human skeletal remains
MEVROUW DR. RACHEL SCHATS | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Analyse van touwresten uit de Romeinse haven te Velsen
DE HEER DR. IR. MARK DRIESSEN | FONDS VOOR ROMEINSE ARCHEOLOGIE

Geesteswetenschappen
An unequal city? Houses, Wealth and Poverty in Roman Paestum
DE HEER DR. MIKO FLOHR | PROF.DR. A.W. BYVANCK FONDS

Integrating digital realities in academic education: Pilot Digital 
Skills hub for African Studies
MEVROUW PROF.DR. MIRJAM DE BRUIJN | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Duurzame toegang tot boekhistorische data
DE HEER DR. PETER VERHAAR | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

The Liberal Internationalism of V.S. Srinivasa Sastri
DE HEER DR. VINEET THAKUR | GRATAMA STICHTING/LUF 

Wiskunde en Natuurwetenschappen
Een sprekend verhaal: pilotstudie naar de ontwikkeling van 
kinderen als verhalenvertellers en gedachtelezer
DE HEER DR. MAX J. VAN DUIJN | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

One-Bag-at-a-Time. Assessing the efficacy and the impacts  
of policy interventions on the use, fate, and environmental 
impacts of disposable plastic carrier bags
DE HEER DR. STEFANO CUCURACHI | STICHTING VERPAKKING EN 

MILIEU/LUF 

2018
31 
TOEKENNINGEN 

105
AANVRAGEN

€ 552.288 PROJECTSUBSIDIES TOEGEKEND

DR. MARIKE AERDE IN HET DEPOT VAN DE FACULTEIT DER ARCHEOLOGIE
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Do Disadvantaged Offenders Deserve to be Punished? An 
Experimental Study of the Relation between Retributive and 
Distributive Desert
DE HEER DR. ANDREI POAMA | GRATAMA STICHTING/LUF 

Co-production in public services: Does involving citizens help or 
harm performance?
DE HEER DR. JORIS VAN DER VOET | GRATAMA STICHTING/LUF 

Rechtsgeleerdheid
Naar een beter geïnformeerd algemeen publiek: een gebrek 
aan informatie over schadevergoeding aan slachtoffers als 
verklaring voor de punitiviteitskloof
MEVROUW DR. JANNE VAN DOORN | GRATAMA STICHTING/LUF 

Sociale Wetenschappen
How (in)dependence shapes individualism, cooperation, and 
the provision of public goods
DE HEER JÖRG GROSS, PHD | GRATAMA STICHTING/LUF 

Playing with the enemy: the impact of collaborative musical 
performance as arts-based peacebuilding
MEVROUW DR. GISELA HIRSCHMANN | GRATAMA STICHTING/LUF 

Challenge versus threat: Changing mastery and control to 
foster resilience
MEVROUW DR. VERENA LY | GRATAMA STICHTING/LUF 

How to prevent disengagement in complex problem-solving 
tasks
MEVROUW DR. MARRET K. NOORDEWIER | GRATAMA STICHTING/LUF 

Mapping Sex-by-genotype Interactions in Brain Functions: 
Connectivity between Polymorphisms of Dopamine Related 
Genes and Sexual Dimorphism in Cognitive Flexibility and 
Inhibition
MEVROUW FATEMEH TABASSI MOFRAD, MA | GRATAMA STICHTING/LUF 

Geneeskunde/LUMC
G-Prob: A novel tool for early precision medicine through 
genetic profiling in patients with synovitis
MEVROUW RACHEL KNEVEL, MD PHD | DEN DULK-MOERMANS FONDS

Sex hormone paradox in pulmonary arterial hypertension:  
Why females are susceptible?
DE HEER DR. KONDA BABU KURAKULA | DEN DULK-MOERMANS FONDS

Cardiomyogenic differentiation in pathological micro- 
environments: How host tissue affects guest cells
MEVROUW DR. ARTI RAMKISOENSING | DEN DULK-MOERMANS FONDS

Een nieuwe brede benadering van diagnostiek naar  
hersen ontsteking
MEVROUW DR. JUTTE DE VRIES | DEN DULK-MOERMANS FONDS

Towards a new gold standard to quantify brown fat activity in 
humans
MEVROUW DR. MARIËTTE BOON | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Understanding the role of the PAF1 complex in transcription 
restart after DNA damage repair
MEVROUW DR. DIANA VAN DEN HEUVEL | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Short-chain fatty acids as a novel tool to treat cardiometabolic 
disorders: a key role of gut microbiota?
MEVROUW DR. YANAN WANG | MULDER-HAMELERS FONDS

A novel genetic test for predicting the success of cancer 
immunotherapy
DE HEER DR. NOEL DE MIRANDA | NYPELS VAN DER ZEE FONDS

Governance and Global Affairs
Waardeproductie of vernietiging? Conflicterende belangen in 
coproductie
MEVROUW DR. CAROLA VAN EIJK | GRATAMA STICHTING/LUF 

How Do Citizens Reason About Mass Violence in Distant 
Communities?
MEVROUW DR. HONORATA MAZEPUS | GRATAMA STICHTING/LUF 

Musiceren met de vijand
Dr. Gisela Hirschmann en dr. Niels van Doesum gaan met dank aan het  
LUF onderzoek doen naar de effecten van muzikale vredesinitiatieven.  
Wanneer je ‘vijanden’ samen laat musiceren, verandert dan het beeld dat 
zij van elkaar hebben? En breng je zo de vrede een stapje dichterbij?

Samen muziek maken draagt bij aan de vrede. Dat is de kerngedachte 
achter vredesinitiatieven waarin musici uit conflictgebieden bijeen worden 
gebracht. De verwachting is dat naar elkaar luisteren om tot een goed 
resultaat te komen – wat het geval is en moet zijn bij het gezamenlijk 
uitvoeren van muziek – leidt tot meer onderling begrip. “Dat is een heel 
hoopgevende gedachte, maar tot nu toe is er maar weinig wetenschappe-
lijk onderzoek naar de specifieke effecten van zulke vredesinitiatieven,”  
legt dr. Hirschmann uit. Samen met dr. Van Doesum brengt zij hier nu 
verandering in met het onderzoeksproject Playing with the enemy: the 
impact of collaborative musical performance as arts-based peacebuilding.

p. 23
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Studentensubsidies
Naast de tijd die je doorbrengt in werkgroepen, het lab 
of de bibliotheek, is het ontzettend belangrijk om je als 
student ook buiten de vier muren van de collegezaal te 
ontwikkelen. Het LUF is er voor studenten die dit doel 
ten volle willen nastreven. 

Operatiekamer in een rugzak
Suzanne werkte in het Massachusetts General Hospital mee aan 
een onderzoek naar traumatisch hersenletsel, assisteerde bij een 
project over valpreventie en mocht leiding geven aan een 
belangrijke testfase van de innovatieve SurgiBox, een soort 
steriele operatiekamer in een rugzak.

Deze SurgiBox heeft de potentie om de toegang en veiligheid van 
chirurgische zorg te verbeteren voor patiënt én hulpverlener. 
Aangezien twee derde van de wereldbevolking geen toegang 
heeft tot (veilige) chirurgische zorg is dit met recht een top-
prioriteit op de globale gezondheidszorgagenda. Met meerdere 
teams van chirurgen simuleerde Suzanne spoedoperaties, 
analyseerde ze de resultaten en besprak de verbeterpunten. Haar 
eindrapport vormt cruciale input voor het ontwikkelen van de 
SurgiBox en betekent een volgende stap richting publiek gebruik.

Een eigen identiteit
Henriëtte deed onderzoek naar de inspanningen van een 
groeiend aantal Mantsjoes (de etnische minderheid die van 
1636 tot 1912 over de Qing dynastie regeerde) om de taal en 
culturele gebruiken van hun voorouders nieuw leven in te 
blazen.

SUZANNE VAN WIJCK | BOSTON – GENEESKUNDE

HENRIËTTE HOFMAN | CHENGDE - ASIAN STUDIES

Hiertoe kent het LUF individuele beurzen toe aan studenten met  
een origineel plan voor een buitenlandproject, bijvoorbeeld voor 
een stage, afstudeeronderzoek of onderzoek in aanloop naar een 
promotie. Dankzij de bijdragen van onze schenkers vertrokken 
110 ambitieuze studenten in 2018 voor studie of onderzoek naar 
bestemmingen over de hele wereld.  
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Escaperoom over overstroming 
Een escaperoom waarin je moet ontsnappen aan verdrinking, 
om je zo bewust te maken van het gevaar van overstromin-
gen en het belang van duurzaamheid. Met dit idee voor het 
Hoogheemraadschap won een team van vier studenten van 
de Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool de Sustain-
able Business Battle 2018. Bij deze competitie, mede mogelijk 
gemaakt door het LUF, bedenken studenten in inter discipli-
naire teams duurzame oplossingen voor bedrijven. 

 “Op onbewolkte dagen kon ik 
bovenop de berg appjes naar 

huis sturen.”

 COMMISSIE 2018
12

STUDENTEN
4

ALUMNI

€ 48.853  
TOEGEKEND

AANVRAGEN
85

SUBSIDIES
55

Samen organiseren
Voor studentenactiviteiten met een duidelijke meerwaarde 
– bijvoorbeeld een symposium, excursie of voorstelling –  
kan subsidie worden aangevraagd bij de LUF Commissie 
Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA).  
In 2018 kregen 55 verenigingen de kans hun tot in detail 
uitgewerkte plannen werkelijkheid te maken. 

Grenzeloze rechten
Ola liep stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van 
Nederland bij de Raad van Europa. In Straatsburg werd ze 
meteen in het diepe gegooid en werkte ze hard aan haar doel: 
zoveel mogelijk leren over de beleidsmatige kant van mensen-
rechten.

Een taal bewaren
Renger vloog naar de andere kant van de wereld voor onderzoek 
naar het Binumarien, een taal die door ongeveer 1.200 mensen 
wordt gesproken in de hooglanden van Papoea-Nieuw-Guinea. 
Het land kent ongeveer 850 talen, waarvan het overgrote deel 
nauwelijks bestudeerd is. Hierdoor mist de wetenschap een 
schat aan informatie over menselijke taal en taalvariatie.

“De mensen in het dorp hadden Keke, een dorpsoudste, 
aangewezen om mij hun taal te leren,” vertelt Renger. “Bijna 
iedere dag kwam hij rond acht uur bij het huisje waarin ik 
verbleef, met een marge van drie kwartier want hij bepaalde de 
tijd aan de hand van de zon. Dan stelde ik hem vragen en maakte 
opnames van verhalen.” Inmiddels is Renger met al zijn data, en 
bijzondere ervaringen, terug in Nederland en mag hij zijn 
bevindingen presenteren op een grote taalconferentie in zijn 
eigen studentenstad Leiden.  

RENGER VAN DASSELAAR 
PAPOEA-NIEUW-GUINEA - TAALWETENSCHAPPEN

OLA AL KHATIB | STRAATSBURG – RECHTEN
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Evenementen
DIES VOOR ALUMNI

Op zaterdag 10 februari 2018 stond de jaarlijkse dies 
voor alumni weer op het programma. Bijna vijfhonderd 
alumni kwamen samen in het Kamerlingh Onnes 
Gebouw om de 443ste verjaardag van hun alma mater 
te vieren te midden van Leidse wetenschappers, jonge 
onderzoekers en oud-studiegenoten.

De aanwezige alumni konden kiezen uit maar liefst negen 
colleges van hoogleraren, universitair docenten en onderzoe-
kers. Zo nam dr. Stephanie Rap haar toehoorders mee in de 
wereld van vluchtelingenkinderen en besprak zij hun recht 
gehoord te worden. Krijgen zij de mogelijkheid hun verhaal te 
doen? Met steun van het LUF ontwikkelt dr. Rap momenteel een 
handleiding voor het omgaan met kinderen in asielprocedures. 

Prof.dr. Yra van Dijk vroeg zich af of literatuur je kan redden.  
De jonge Arnon Grunberg meende van wel toen hij zijn 
ouderlijk huis verliet met slechts een koffer en een stevige  
dosis ironie, woede en ambitie. Aan de hand van enkele 
terugkerende motieven in het oeuvre van de joodse schrijver 
ging prof.dr. Van Dijk dieper in op wat een (tweede generatie) 
trauma in literatuur betekent.

Een zevental Leidse wetenschappers nam de overige colleges 
voor hun rekening en vertelden met veel enthousiasme over 
uiteenlopende onderwerpen als kankerdiagnostiek, historische 
rampen, luchtvervuiling en grenzeloze crises. 

Interactieve workshops
Voor het eerst organiseerden we, in samenwerking met het  
Jonge Alumni Netwerk (JAN) van de universiteit, een speciaal 
programma gericht op jonge alumni tot en met 35 jaar.  
Zij konden kiezen uit twee interactieve workshops getiteld 
‘Effectief beïnvloeden’ en ‘Overtuigend pitchen’. Uiteraard 
waren zij ook van harte welkom bij het reguliere college-
programma.  

JONGE ALUMNI IN OVERLEG BIJ DE WORKSHOP 
‘EFFECTIEF BEÏNVLOEDEN’  

Op ontdekking in de hortus
Kinderen en kleinkinderen van onze alumni maakten tijdens het speciale juniorprogramma kennis met de bijzondere wereld van 
de vleesetende plant. Samen met kaschef Rogier van Vugt gingen zij op ontdekkingstocht door de mooiste tuin van Leiden.
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De Duitse bezetter beval in 1940 het ontslag van alle
Joodse medewerkers van de universiteit, onder wie  
de hoogleraren Meijers en David. Dit leidde tot protest-
colleges door collega-academici. Op 26 november 1940 
sprak professor Rudolph Cleveringa in een vol Groot 
Auditorium zijn historisch geworden protestrede uit. 
Om deze rede te gedenken, organiseert het LUF –  
in samenwerking met regionale comités – jaarlijks  
de Cleveringabijeenkomsten. 

Over heel de wereld laten Leidse wetenschappers hun licht 
schijnen over actuele onderwerpen. Zo stond prof.dr.ir. Wim van 
Saarloos in Beetsterzwaag stil bij de vraag of er zoiets als 
polderwetenschap bestaat en vertelde prof.dr. Willem van Gulik 
in Nijmegen alles over het eerste Japanse gezantschap naar 
Nederland. 

Prof.dr. Remco Breuker, Korea-deskundige die geregeld op radio en 
tv te horen is, deelde zijn kennis in Leiden en Breda over dissiden-
ten in Noord-Korea en welke prijs zij betalen voor hun daden. 
Buiten onze landsgrenzen verwelkomden we alumni in onder 
andere Genève, Hong Kong, Sydney en Tbilisi. In die laatste stad 
gaf prof.dr. Ferrie Feldbrugge een lezing over de relatie Rusland en 
Oekraïne in historisch perspectief en sloeg hij een brug naar de 
huidige situatie. 

CLEVERINGABIJEENKOMSTEN

Prof.dr. Joanne van der Leun, spreker Jakarta
“Voor een volle zaal op een mooie warme  
Indonesische avond ’Leiden in Indonesië’  

beleven was ontzettend bijzonder.“

TEYLERS MUSEUM HAARLEM: PROF.DR. EWINE VAN DISHOECK OVER 
DE ZOEKTOCHT NAAR DE BOUWSTENEN VOOR LEVEN IN HET HEELAL

Het verhaal achter de protestredes 
vindt u op www.LUF.nl/historie.

Prof.dr. Remco Breuker,  
spreker Leiden en Breda

“Het is een eer om gevraagd te 
worden deel uit te maken van een 
van de belangrijkste tradities van  

deze universiteit.”

Woord van dank
Speciale dank van het LUF en de universiteit gaat uit naar al de comitéleden die zich 
vrijwillig inzetten om de Cleveringabijeenkomsten in binnen- en buitenland tot een succes 
te maken. Zonder hen is het niet mogelijk deze mooie bijeenkomsten te organiseren.

Stilstaan bij vrijheid
De LUF CASSA-commissie organiseert ieder jaar de Avond van 
Cleveringa, met vrijheid in al haar vormen als centraal thema 
van debat. Op 27 november kwamen studenten uit Leiden en 
Den Haag samen in het Kamerlingh Onnes Gebouw om te 
praten over vrijheid in de academische gemeenschap. Tot op 
welke hoogte is hier sprake van? En wat betekent vrijheid voor 
studenten? Onder de bevlogen leiding van de burgemeester van 
Leiden, zochten studenten, academici en professionals uit het 
maatschappelijk middenveld naar het antwoord op deze vragen.
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Donaties, schenkingen & legaten

Opkomen voor kinderrechten

Met het nieuwe academische jaar in zicht, was het eind 
augustus tijd voor een jaarlijks terugkerende gebeurtenis: 
het moment dat de afstuderende Dela-studenten  
kennismaken met de nieuwe lichting beursstudenten en 
bestuursleden van de Stichting Dela. 

De beursstudenten van het academische jaar 2017-2018 –  
Roberta Mgidlana en Wandile Madalane – studeerden op 
maandag 27 augustus officieel af met een Advanced 
Master International Children’s Rights. Zij zetten vol trots 
hun handtekening in het Zweetkamertje. Zonder een 
studiebeurs van Stichting Dela zou het voor deze getalen-
teerde jonge mensen uit Zuid-Afrika niet mogelijk zijn 
geweest in Nederland te studeren. Met veel plezier 
deelden zij dan ook hun ervaringen en opgedane kennis 
met de nieuwe lichting beursstudenten: Nicole Bakker uit 
Suriname en Bianca Dyers uit Zuid-Afrika. Ook zij hopen na 
het afstuderen hun nieuw verworven kennis en kunde in 
te zetten voor kinderrechten in hun thuisland.  

Dit jaarverslag begint en eindigt met ons motto ‘Laat ambities tot bloei komen’, in kapitalen gedrukt. Het weten-
schappelijk onderzoek, de verrijkende studiereizen en originele evenementen in dit verslag vormen het concrete 
resultaat van dit streven. De hier uitgelichte en de vele andere projecten die het LUF ondersteunt, worden mogelijk 
gemaakt door betrokken alumni die de wetenschap een warm hart toedragen. Hun steun is onmisbaar voor de 
studenten en wetenschappers van de Universiteit Leiden.

Voor Fondsen op Naam
€ 500.000 voor het Nypels-Tans PTSS Fonds
€ 130.000  nalatenschap prof.dr. I. Diederiks-Verschoor voor het 

Isa Diederiks-Verschoor Fonds 
€ 100.000 voor het Betsy Brouwer Fonds
€ 100.000 voor het Fonds Mr. J.J. van Enter ‘Pro Universitate’
€ 73.524  van Stichting Gieskes-Strijbis Fonds voor het 

Kalshoven-Gieskes Forum
€ 53.793  voor het Fonds UNICEF-Chair Children’s Rights, 

waarvan € 10.000 van Simmons en Simmons
€ 50.000 voor het Kroese-Duijsters Fonds
€ 50.000  van Stichting Verpakking en Milieu voor het 

LUF-SVM Projectsubsidie Fonds
€ 30.000 voor het Fonds voor Wetenschappers in Verdrukking
€ 30.000 voor het Kuiper-Overpelt Studiefonds
€ 25.000 voor het Nypels-van der Zee Fonds
€ 20.020 voor het Swaantje Mondt Fonds
€ 10.000 voor het Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds
€ 10.000 voor het Han-Crebolder Fonds
€ 9.600 voor het Fonds voor Zuid- en Zuidoost-Aziatische Kunst
€ 9.000  voor het Mr. M. Enthoven Fonds
€ 5.125 voor het Fonds voor Romeinse Archeologie
€ 5.000 voor het Bakels Fonds
€ 5.000 voor het Jobje van den Bergh-Simons Fonds

Overige giften
€ 55.600  van Stichting Dela voor twee scholarships Advanced 

Master International Children’s Rights
€ 17.500 van Stichting Wijnkeul voor CASSA
€ 8.500 van Stichting Vogelgezang 
€ 7.750 van Stichting Hoffknecht van Vuure
€ 4.178  (USD 5.000) van dhr. Ian J. Cohn voor het Palloures 

Project van dr. Bleda Düring

Alumni van de toekomst
In 2018 mocht het LUF bijna 2.000 nieuwe studentleden 
verwelkomen. Zo komt het totale aantal op circa 9.000 
studentleden die met een jaarlijkse bijdrage het LUF 
steunen. De studenten bepalen zelf waar hun bijdrage 
naartoe gaat: naar het Mandela Studiefonds of naar hun 
eigen studie- of studentenvereniging. In 2018 werd er door 
het LUF € 43.125 toegekend, waarvan € 16.330 aan het 
Mandela Scholarship Fund. We zijn de studenten dankbaar 
voor hun betrokkenheid. 
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Contact met onze schenkers

Elk jaar ontvangen onze begunstigers de LUF-nieuwsbrief die een selectie van 
de vele bijzondere projecten belicht. Daarnaast ontvangen zij twee keer per 
jaar een digitale update waar we extra aandacht besteden aan baanbrekend 
onderzoek of een unieke stage in het buitenland, mogelijk gemaakt door onze 
schenkers. Natuurlijk kunnen zij voor het laatste nieuws ook altijd terecht op 
onze sociale media en www.LUF.nl. 

LUF in Leidraad
Drie keer per jaar valt het magazine Leidraad op de mat bij alle alumni van de 
Universiteit Leiden. Hierin vindt u de rubriek ‘Geven’ waarin een alumnus vertelt 
over zijn of haar gift aan het LUF. Wanneer u verder bladert, komt u vanzelf langs 
de aankondiging van een van onze evenementen. Zo leest u in de oktober-editie 
of er een Cleveringabijeenkomst bij u in de buurt wordt georganiseerd.  
Wilt u eerdere edities van Leidraad nog eens inkijken?  
Dat kan via www.universiteitleiden.nl/leidraad. 

LeidraadALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN 1

NR. 3  2018 Leidraad ALUMNI-
MAGAZINE
NR. 3 2018

Dossier
Tijd

Psychologie
Eigen groep eerst?

‘ Ik hou niet zo  van ideologie’

Wopke Hoekstra

“Schildpadden zien plastic tasjes aan voor kwallen, hun natuurlijke prooi, en raken zo in de problemen.”

Plasticsoep
Jaarlijks worden wereldwijd meer dan een biljoen plastic wegwerptasjes verbruikt. Waar deze tasjes eindigen, is onduidelijk. In Europa wordt slechts 1% gerecycled en is er steeds meer bewijs dat een groot deel terechtkomt in de natuur. Ondanks de groeiende aandacht voor dit probleem zijn data in Nederland en in de rest van Europa schaars. 

In 2016 riep Nederland een verbod uit op het gratis verstrekken van plastic tassen. Wat is de impact van dit verbod? Industrieel ecoloog dr. Stefano Cucurachi ontving een subsidie van het LUF-SVM Fonds om deze vraag te beantwoorden. In zijn project ‘One bag at a time’ worden de milieu effecten van deze interventie voor het eerst onderzocht. 
Volg het plasticDr. Cucurachi zal de levenscyclus van de plastic tasjes in kaart brengen. Hoeveel tasjes worden er verkocht en waar komen ze vandaan? Hoeveel komen er terecht in een verbrandings-installatie, in een recyclingstroom of in onze oceanen? Hij wil zo de effecten van milieubeleid meetbaar maken én bepalen waar het misgaat in het afvalbeheersysteem.  

Rapenburg 68 • 2311 EZ Leiden
071 513 05 03www.LUF.nl • info@LUF.leidenuniv.nlIBAN NL20 RABO 0330 1371 58

WILT U OOK
BIJDRAGEN?

WWW.LUF.NL

Heeft u interesse in een Fonds op Naam of wilt u hierover meer informatie? Kijk dan op www.LUF.nl/FoN. 

Help meer projecten mogelijk te maken!Deze nieuwsbrief belicht slechts een kleine greep uit vele bijzondere 
projecten. Wilt u ook bijdragen aan de ontwikkeling van een volgende 
generatie onderzoekers en studenten? Bezoek dan www.LUF.nl/geven. 

Mr.drs. Th.J. Geels,  
alumnus rechten en psychologie

“Ik heb een buitengewoon prettig 
gesprek gehad. Het is zeker voor 

herhaling vatbaar. Ik blijf betrokken 
en hoop het LUF nog heel lang te 

kunnen steunen.”

Duidelijkheid in 3D voor hartpatiënten

Hartafwijkingen zijn de meest 

voorkomende aangeboren 

aandoeningen bij kinderen. 

Hoewel een hartoperatie in de 

jeugd levensreddend is, krijgen 

veel patiënten later alsnog te 

maken met complicaties. Dit 

leidt vaak tot onzekerheid en 

angst.  

Dr. Monique Jongbloed, als 

cardioloog en klinisch anatoom 

werkzaam in het LUMC, voert 

regelmatig gesprekken met 

deze patiënten: “De complexe 

anatomie, behandelingen en 

kans op complicaties hebben 

een grote impact op het leven 

van de patiënt. Goede kennis

overdracht is dan cruciaal voor 

het begrip van de situatie. Niet 

alleen voor de patiënt, maar ook 

voor zijn of haar familie.” Met 

de steun van het LUF ontwik

kelde dr. Jongbloed, samen met 

een multidisciplinair team van 

collega’s, 3Dgeprinte hartmo

dellen van specifieke hartziekten. 

Hoe het werkt
Met behulp van 3Dprinting kan 

de anatomie van het hart  met 

de afwijking  vanuit tweedi

mensionale CT en MRIbeelden 

driedimensionaal, in kleur en 

gedetailleerd, worden uitge

print. De patiënt heeft hiermee 

letterlijk een model van zijn of 

haar hartziekte in handen. Een 

model waarmee de (kinder)

cardioloog precies kan uitleggen 

wat er aan de hand is, maar ook 

hoe de behandeling er verder 

uitziet. 

Het project heeft, in samenwer

king met de TU Delft, geleid tot 

een gespecialiseerd team dat 

werkt aan de ontwikkeling van 

3Dprinting en andere technie

ken, zoals virtual en augmented 

reality, om aangeboren 

hartafwijkingen nog beter in 

beeld te kunnen brengen. 

Help meer projecten mogelijk te maken!

Deze nieuwsbrief belicht slechts een kleine greep uit vele bijzondere 

projecten. Wilt u ook bijdragen aan de ontwikkeling van een volgende 

generatie onderzoekers en studenten? Bezoek dan www.LUF.nl/doneren.

Louie onderzocht het  nog onbekende   

effect van de mens en klimaatverandering 

op steekmuggen. Momenteel worden 

muggen, belangrijke verspreiders van ziekten, 

op grote schaal met chemische bestrijdings

middelen bestreden. Met veel schade aan  

het milieu tot gevolg. Kennis van de ecologie 

van steekmuggen is daarom belangrijk  

om tot natuurlijke oplossingen te komen. 

Rapenburg 68 • 2311 EZ Leiden
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NIEUWSBRIEF
L A A T  A M B I T I E S  T O T  B L O E I  K O M E N

LOUIE KROL  | KRUGERPARK, ZUIDAFRIKA  BIOLOGIE

“Goede 
kennisoverdracht 
zorgt voor minder 

onzekerheid 
en angst.”

“Door de uitdagingen, 

maar ook de beperkingen 

van het veldwerk, ben  
ik nu een betere 

onderzoeker.”

Leidraad
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NR. 2  2018 Leidraad ALUMNI-
MAGAZINE

NR. 2 2018

Dossier
Migratie

Verengelsing

Why not

‘  Theater is  
een belangrijk 

ingrediënt van 

de politiek’

Journalist Joost Vullings 

In gesprek met studenten
Voordat de zomervakantie officieel aanbrak, nam een team van  
28 enthousiaste studenten plaats in de alumnikamer van het 
Academiegebouw. Vanuit hier belden zij oud-studenten om hen te 
vragen naar hun herinneringen aan Leiden en hun ervaringen op  
de arbeidsmarkt na dat ene gedenkwaardige moment in het 
Zweetkamertje. Ook vroegen zij alumni om bij te dragen aan 
onderwijs en onderzoek van hun alma mater.  

De Universiteit Leiden heeft meer dan 110.000 alumni die op zeer uiteen-
lopende functies in de maatschappij terecht zijn gekomen: docenten, artsen, 
wetenschappers, politici, advocaten, beleidsmedewerkers, redacteurs en vele 
anderen. Voor studenten is onze belcampagne een fantastische manier om 
met hen in contact te komen. Het vergroot hun netwerk en de kennis en 
ervaring van alumni kan helpen bij de masterkeuze of het vinden van een 
stage. Na vele mooie gesprekken gaf een groot deel aan donateur van het 
LUF te willen worden of hun bijdrage te willen verhogen.  
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Voor vernieuwend onderzoek en onderwijs in een 
bloeiend academisch klimaat is de structurele steun van 
onze Sleuteldragers onmisbaar. Naast innovatieve 
onderzoeks- en onderwijsprojecten leveren Sleuteldragers 
een essentiële bijdrage aan de persoonlijke en academi-
sche ontwikkeling van wetenschappers en studenten. 

Sleuteldragers
Elk jaar organiseren wij als dank 
hiervoor speciale evenementen 
voor deze bijzondere groep 
schenkers, zoals een bezoek aan een besloten collectie, een 
debatavond met bekende sprekers in het Academiegebouw of 
een rondleiding door de Hortus Botanicus. 

ONZE SLEUTELDRAGERS PER 31 DECEMBER 2018
Dhr. mr. J.P. Aalders | Mevr. mr. I.A.M. van Affelen van Saemsfoort | Dhr. drs. P. Alfing | Dhr. dr. H.A. Algra | Dhr. prof.mr. E.A. Alkema | Mevr. C.M. 
Alkema - Hilbrands | Dhr. drs. J.K. van Andel | Mevr. drs. E.C. Antvelink - de Bree | Dhr. mr. G.W.J. Antvelink | 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. dr. 
R.M.Y. Barge | Dhr. mr. R.H.A. Barge | Mevr. mr. M.H.E.C. Barge - van Engelen | Dhr. mr. H.J.M. Bartels | Dhr. Jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland | 
Dhr. prof.dr. C.W.J. Beenakker | Mevr. drs. R.M. van Berckel - Visser ‘t Hooft | Dhr. P.M.A. van Berckel | Mevr. dr. A.L.M. van Berckel - Boehmer | Dhr. 
drs. N.P. van den Berg | Dhr. mr. R.F. van den Bergh | Mevr. D. Bergsma | Mevr. mr. L.X.M. van Beuningen | Mevr. drs. M. van Beuningen | Mevr. mr. 
K. van Beuningen - Dietrich | Dhr. mr. H.A. van Beuningen | Dhr. mr. W.F. van Beuningen | Mevr. D.J.M. Bicker Caarten | Mevr. mr. M.E. Bierman - 
Beukema toe Water | Dhr. T.J. Bierman | Dhr. mr. P. Bijleveld | Dhr. dr. A.D. Bins arts | Mevr. mr. M.A. de Blécourt - Wouterse | 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. dr. H.H. de Boer 
arts | Mevr. B.E. Boertje | Mevr. mr. S.C. de Bok - Vervest | Dhr. mr. M.B. Bolle | Dhr. mr. P.H.L. Boogerd | Mevr. mr. J.J. Booij - van Hoek | Dhr. mr.dr. J.A. 
Booij | Mevr. M.K. Boonstra MA | Dhr. Jhr. drs. F.E.P. Boreel | Mevr. M.D. van den Bosch - van Nispen tot Sevenaer | Dhr. mr. J.W.H. van den Bosch | 
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. mr. J.R. Brakema | Dhr. 
drs. L.M. Brandts | Mevr. mr. C. Brederije | Dhr. prof.dr. D.D. Breimer | Dhr. dr. J.W. Briët | Mevr. drs. J. Brinkhorst - Heringa | Dhr. prof.mr. L.J. Brink-
horst | Mevr. E. Broeders - Sachs | Dhr. mr. M.A. Broeders | Mevr. mr. J.J. Broese van Groenou - Gratama | Dhr. drs. D.P. Brouwer | Dhr. mr. H.J. 
Bruggink † | Mevr. drs. A.G.M. van Brunschot | Mevr. M.L.G. Bunker | 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. mr. M. Chatelin | Mevr. T.C. van Citters - Kniep | Dhr. prof.dr. F.J. Cleton | Dhr. 
mr. J.P. Coebergh | Mevr. mr. A.M.L. Cohen - Koningsveld | Dhr. drs. M.S.L. Cohen | Mr. I.J. Cohn BA | Mevr. mr. W.R.A. Collot d’Escury - de Blocq van 
Scheltinga | Mevr. H.R. Collot d’Escury - Hooft Graafland | Dhr. mr. M. Corsten | Dhr. drs. J.W. Cramer | 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 | Dhr. mr.drs. M.A. Dierckx | Dhr. dr. P.G. van 
Ditzhuyzen | Mevr. drs. A. Dobbelaar - Boelmans Kranenburg | Mevr. mr. Ch.D.W. Doeksen - van Galen Last | Mevr. K.A. Doeksen - Kleykamp | Dhr. 
mr. G.V.H. Doeksen | Dhr. mr. M.J.F.M. Dolmans LL.M. | Mevr. drs. E.W. van Dongen | Dhr. L.H.C. Donkers | Mevr. mr. A.C.J. van Dooijeweert | Dhr. Jhr. 
mr. A. van Doorn | Mevr. C. van Driel - Murray | Dhr. mr. A.E. Driessen | Dhr. mr. P.J. van Duinen | Mevr. drs. H.A. Durksz | Dhr. mr. F.B. Durksz | Mevr. 
mr. A. van der Dussen - Onsman | Dhr. mr. W.F. Dutilh | Dhr. prof.dr. S.J. Edixhoven | Dhr. C. Edwards | Dhr. mr. L.P.M. Eenens | 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 | Ms. H. El-Kholy | 

Topstukken in handen
Met veel plezier ontvingen we op 21 juni 2018 een groep 
enthou siaste alumni in de universiteitsbibliotheek voor een 
exclusieve blik op de vermaarde fotocollectie van de  
Universiteit Leiden. Conservator dr. Maartje van den Heuvel 
leidde de aanwezigen in een inspirerende lezing langs de 
geschiedenis van zowel de fotografie in het algemeen als de 
uitzonderlijke fotocollectie van de bibliotheek in het bijzonder. 

Vervolgens kreeg iedereen de mogelijkheid om een aantal 
intrigerende fotografische curiosa en afdrukken, die wereld - 
wijd als topstukken worden erkend, zelf in de hand te nemen. 

Sleuteldragersdiner
Op vrijdag 28 september 2018 vond het Sleuteldragersdiner 
plaats in het Rijksmuseum van Oudheden. De tafelnamen –  
geleend van veiligheidsdiensten en bekende spionnen –  
kwamen terug in de lezing van mr.drs. Willemijn Aerdts  
getiteld ‘Hoe houden we Nederland veilig? Het belang van 
contra-inlichtingen’. Deze lezing over het gevaar van buiten-
landse inmenging gaf de aanwezigen stof tot nadenken.  
Onze gasten genoten daarnaast tijdens het diner van drie 
presentaties van Leidse studenten die met behulp van het LUF 
naar het buitenland waren geweest voor onderzoek of stage.

WILT U OOK  
SLEUTELDRAGER 

WORDEN? KIJK OP 
WWW.LUF.NL/

SLEUTELDRAGER
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Mevr. mr.drs. A.A.E.C. Endtz - Insinger | Dhr. dr. H.Ph. Endtz | Mevr. drs. S.M. den Engelsen - de Groot | Dhr. mr. J.J. van Enter | Dhr. mr. M. Enthoven 
| Dhr. mr. J.F.H.M. van Exter | Dhr. Jhr. mr. R. Feith | Mevr. mr. E.H. van der Feltz - van Gulik | Dhr. mr. G.W. baron van der Feltz | Mevr. drs. E. Feuth 
- de Bruyn | Dhr. prof.dr. J.P. Filedt Kok | Dhr. prof.dr. G.J. Fleuren | Mevr. mr. J.M. Fleuren - van Walsem | Dhr. mr. P.L. Folmer | Mevr. J. Fontein - van 
der Velden | Dhr. prof.dr. H. Franken | Mevr. drs. E. Frech - Nije | Dhr. mr. M.H. Frech | Mevr. drs. J.M.C. Frens - Geurts | Dhr. dr. A.M. Frens | Mevr. prof.
dr. J. Frishman | Mevr. drs. A.M. Fruin - Helb | Mevr. A.H. van Geen - Gratama | Dhr. Jhr. mr. H.C. van Geen | Mevr. drs. H.W. Geertsema | Dhr. drs. 
J.B.J. Geise | Mevr. L. van Gelder - Cronheim | Dhr. drs. P.A.J. Geluk | Dhr. prof.dr. J. van Gijn | Mevr. N.A.W. van Goens Youskine | Mevr. M.E. van der 
Goes - Doeksen | 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. R. 
Gratama | Dhr. ir. R. Gratama | Mevr. drs. E. Gratama | Dhr. mr. R.H. van Grieken | Mevr. C. van der Grijp - Baneke | Dhr. mr. E.J. van der Grijp | Dhr. 
drs. P.C.J. van Grinsven | Dhr. mr. W.A. Groen | Mevr. J.T.C.J.M. de Groot - Soete | Dhr. C.H.M. de Groot arts | Dhr. ir. J.B. Grootenhuis | Mevr. mr. V.J. 
Groters - Roeters van Lennep | Mevr. S.J. van Haasteren | Dhr. dr. F.C.A. van Haasteren | Mevr. mr. B.M.H.C. Le Haen - de Croon | Dhr. mr. O. Ham-
merstein | Mevr. mr. G. Hamming - Hamburger | Dhr. mr. C.L. Hamming | Mevr. mr. H.S.C. Han - Crebolder | Dhr. mr. W.H.L. Han | Mevr. drs. H.J. ‘t 
Hart - van den Muyzenberg | Dhr. A.Ph.J. de Haseth Möller | Mevr. G.W. Hattink - André de la Porte | Mevr. drs. F.S. Hattink - van Nieuwkuyk | Dhr. 
mr. R.R. Hazewinkel | Mevr. Heering | Dhr. mr. P. Heering | Dhr. mr. H.F. Heerkens Thijssen | Mevr. dr. L. van der Heijden MA | Mevr. I.M. Hendriks 
LL.M. | Dhr. prof.mr. H.J. van den Herik | Dhr. mr. W. Hertzberger | Dhr. mr. J.M. Hessels MBA | Mevr. dr. J.G.M. Hessing | Dhr. mr. H.G. Heuzeveldt | 
Mevr. P.C.M. Hilders - Hessing | Dhr. prof.mr. A.W. Hins | Dhr. dr. R.Q. Hintzen † | Dhr. drs. R.J. Hissink | Mevr. drs. W.S. van Hoeve | Mevr. drs. A.E. van 
der Hoeven | Dhr. dr. A.A. Hogewoning | Dhr. dr. P.W. den Hollander | Dhr. drs. W.A. Hoogduin | Mevr. mr. H.J. Hoogeveen - Bronsgeest | Dhr. drs. 
M.N. Hoogeveen | Mevr. mr. L.D.A. van Houwelingen | Dhr. mr. D.H. van Hövell tot Westerflier | Dhr. mr. P.G. Hugenholtz | Dhr. mr. J.B.A.A. Huisman 
| Dhr. J.R. Huisman | Mevr. drs. W.M.M. van Ierschot | Dhr. mr. E.F. Jacobs | Dhr. mr.drs. P.H.C. de Jager | Mevr. prof.dr. M.J. Jager | Mevr. mr. I.M.G. 
Jankovich | Mevr. mr. Z.M.J. Jankovich | Dhr. mr. M. Jansen | Dhr. drs. B.J. Jansen | Dhr. mr. J.E. Jansen | Mevr. mr. C.A. Jansen Verplanke | Dhr. mr. 
G.F. Jonckheer | Mevr. mr. A. de Jong | Dhr. Jhr. mr. W.A. de Jonge | Dhr. dr. B.M. de Jongh | Dhr. mr. J.J.H. Joosten | Dhr. mr. M.W. Josephus Jitta | Dhr. 
mr. A.P. Kaland | Dhr. mr. P.J. Kalff | Dhr. mr. A.A.J. Kalshoven | Mevr. drs. W.E.A. de Kanter - Koppenol | Dhr. mr. H.P. de Kanter | Dhr. prof.mr. P.J.G. 
Kapteyn | Mevr. mr. H.J. Kapteyn - Streef | Dhr. mr. G.G. Keij | Mevr. drs. C.M. Keijzer | Dhr. prof.dr. P.H. Kes | Dhr. dr. H.E. Keus | Mevr. mr. A.D. Kiers 
- Becking | Dhr. mr. L.R. Kiers BA | Mevr. mr. C. Kiewiet de Jonge - Zaaijer | Dhr. dr. M. Kiewiet de Jonge | Dhr. mr. B.A. Kist | Dhr. mr. F.W. Kist | Mevr. 
drs. S.E. Klay - Smit | Dhr. drs. N.H. Klay | Dhr. mr. J.P. de Klerk MBA | Mevr. mr. C.S. de Klerk - Waller | Mevr. drs. E.S.F. de Klerk - den Tonkelaar | Dhr. 
mr. J.O. van Klinken | Mevr. drs. J.M. Kloosterman - Keeman | Dhr. mr. A.M. Kloosterman | Mevr. drs. C.J. Knapen | Dhr. mr.drs. W. Knibbeler | Dhr. 
mr. D. Knottenbelt | Dhr. mr. B.F.M. Knüppe | Mevr. mr.dr. M.L. Koemans MSc | Dhr. mr. P.C.L. Kooijman | Dhr. drs. T.P.G.E. Koomen | Dhr. mr. B.R. 
Körner | Dhr. mr. J.H.W. Koster | Dhr. D.J. Kraaijeveld | Mevr. mr. E.L.M. van Kranenburg | Dhr. mr. J. Kranendonk | Dhr. prof.dr. H.M.J. Krans | Mevr. 
mr. E.M.E. de Kreij | Dhr. dr. C.J. Kroese | Dhr. mr. O. Kromhof | Dhr. dr. A.W. Kröner | Mevr. drs. E. Kröner - Tamboezer | Dhr. drs. R.W.M. Kropholler | 
Dhr. mr. A.C. Kruseman Aretz | Dhr. prof.mr. B.H. ter Kuile | Mevr. drs. M.M. Kuiper - Gerlach | Dhr. mr. J.Ch.L. Kuiper | Mevr. mr. E.J. Kuiper | Mevr. 
drs. A.C.M.D. Kuiper - Overpelt | Dhr. dr. W.G. Kuiper | Dhr. mr. E.T.J.T. Kwint | Mevr. drs. M. Labruyère - Zuideveld | Mevr. drs. M.R. van Lanschot - van 
Vloten | Mevr. V.C. van Lede - Quarles van Ufford | Dhr. mr. C.J.A. van Lede | Mevr. drs. S.Q. Ledeboer - Meermans | Dhr. mr. H.W. Ledeboer | Dhr. mr. 
H.A.J. Leewens | Dhr. mr. F.L. Leijdesdorff | Mevr. J.H.B.J. Lelkens - Dijkinga | Dhr. dr. C.C.M. Lelkens | Dhr. mr. D.J.R. Lemstra | Dhr. B.J.H. van Liemt | 
Mevr. mr. J.C.S. Lodder - Romijn | Dhr. mr. H. Lodder | Dhr. mr. J.F. Lodeizen | Dhr. mr. E. Lolcama | Mevr. mr. J. Lolcama - Born | Mevr. mr. M.L.A. van 
Loon - Labouchere | Mevr. mr.drs. M.H.A.P. Lo-Sin-Sjoe - Geurts | Mevr. drs. M.W. Lubbert | Mevr. drs. P.C.M. Lunsingh Scheurleer | Mevr. H.M.T. 
Lurvink - van Ogtrop | Mevr. drs. W.G. Luyendijk | Dhr. mr.dr. L.M. van der Mandele | Mevr. mr. J.E. Mazel | Dhr. drs. P.H. van der Meer | Dhr. mr. R.H. 
van der Meer | Dhr. mr. J.W. Meeuwis | Dhr. mr. M.R. Meijer | Dhr. mr. E. Meijer Swantee | Mevr. A.E. Meinders - Durksz | Mevr. mr. R.M. Meiners | 
Mevr. drs. M.S.M. Mekel | Dhr. mr. P.W. Mendel | Dhr. mr. J. Mendlik | Dhr. mr. W.E. Merens | Dhr. mr. A.C. Metzelaar | Dhr. prof.dr. B. Mochtar | Mevr. 
drs. W.J. Möhring | Mevr. mr. M.A.A. Mondt - Schouten | Dhr. dr. J.C. Mondt | Mevr. M.H.C. de Mooij - Morshuis | Dhr. R. de Mooij | Mevr. L.S. Moors 
LL.M. | Dhr. drs. R.L.B. Moret | Dhr. mr. M.H. Muller | Dhr. mr. R.R.J.F.H. Muller | Mevr. dr. A. Mulock Houwer - Linssen | Mevr. mr. M.I. Munting - Fer-
nandez Niemann | Dhr. mr. J.N. Munting | Mevr. B. Murray | Mevr. drs. J.F. Nauta | Dhr. prof.dr. R.G.H.H. Nelissen | Dhr. mr. F.W. de Nerée tot Bab-
berich | Dhr. mr. F.W.P. de Nerée tot Babberich | Mevr. A.R. Neve | Dhr. mr. J.L. van Nieuwenhuizen | Mevr. mr. E.M. van Nieuwenhuizen - van 
Wessum | Dhr. mr. S.A. Nieuwland | Mevr. mr. J.M.M. Nieuwland - Keulen | Dhr. mr. R.J. Nieuwland | Mevr. mr. P.A.C. van Nispen tot Sevenaer - 
Rovers | Dhr. Jhr. mr. C.E.M. van Nispen tot Sevenaer | Mevr. mr. H.C. Nobel | Mevr. V.F. Nolen | Mevr. C.L. Noordhoek Hegt - Schummelketel | Dhr. 
mr. F.H. Noordhoek Hegt | Mevr. E.G.D. van Noort - van Bruggen | Dhr. drs. B.A.A. van Noort | Dhr. drs. R.G. Nypels | Mevr. H.A.C. Nypels - Tans | 
Mevr. drs. C.M. Ogilvie - Emanuelson | Dhr. mr. D.M. Ogilvie | Mevr. drs. W.W.M. Oomens - Kruijtzer | Mevr. drs. M.S. Oort - Lissy | Dhr. mr. F. van 
Oosten | Mevr. H.C.C. Ouwerkerk - Verspijck | Dhr. mr. W.J. Ouwerkerk | Mevr. mr. H.N. Pabbruwe - Cohen Tervaert | Dhr. drs. H.A. Pabbruwe | Dhr. 
drs. A. Pechtold | Dhr. mr. R. Pfeiffer | Dhr. F. Planjer MSc | Mevr. D.J.A. Plantenga | Mevr. mr. A.C. Plesman - Gerritsen | Mevr. mr. A.M.J.M. Ploumen 
| Dhr. dr.mr. L. van Poelgeest | Mevr. mr. C.C. Ponfoort - Weitenberg | Dhr. E.D. Ponfoort arts | Dhr. mr. W.H.M. Pot | Mevr. dr. C.C. Pot - Mees | Dhr. 
dr. R.M.L. Poublon | Mevr. mr. E.L. van Praag | Mevr. mr. C.T.M. Prakke - Roosendaal | Mevr. M.L. van Putten LL.M. | Mevr. M.A. Raaphorst | Mr. S. 
Rabbani | Dhr. mr.drs. W.F. van Rappard | Dhr. drs. F.E.R. Rhodius | Dhr. L.A.C. Rietveld | Dhr. prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan | Dhr. Jhr. dr.mr. A. Röell | 
Mevr. mr. A. Roelvink - Verhoeff | Dhr. mr. B.W. Roelvink | Dhr. mr. R.E. Rogaar | Dhr. drs. P.A. Rombouts | Dhr. dr. R. van Rooij | Mevr. drs. P.E. Roos - 
Dam | Dhr. drs. C.F. Roos MBA | Mevr. drs. H.M. Ruijg | Dhr. W. Ruijs | Dhr. drs. M. Rutte | Dhr. mr. J.P.G. Sanders | Dhr. G.J. Schaepman MA | Mevr. 
drs. M. Scharloo | Mevr. mr. D.M.B.C. Schilte - Ouwehand | Dhr. mr. A. Schoemaker | Mevr. drs. C.M. Scholten - Kloosterman | Dhr. mr. J. Scholten 
| Mevr. mr. F.M.H. Schoute | Dhr. mr. G.N. Schreuder | Dhr. R.H. Schreve arts | Ms. Y. Schröder | Dhr. mr. R. Schuijt | Mevr. drs. E.S. Schuitemaker | 
Dhr. drs. H. Schulte Nordholt | Dhr. prof.dr.mr. C.J.M. Schuyt | Dhr. drs. L. Sibinga Mulder | Dhr. dr. B. Siegerink | Mevr. S. Siertsema - de Vries | Dhr. 
mr. L.H. Siertsema | Mevr. drs. E.A. Sijpesteijn - Moen | Mevr. prof.dr. I. Sluiter | Dhr. R. Smakman MSc | Dhr. mr. M. Smeets | Dhr. prof.mr. H.J. Snij-
ders | Mevr. mr. E.L.H. Snijders - van Erp | Dhr. prof.dr. W.J.M. Spaan | Mevr. A.J. van Spaendonck - Maas Geesteranus arts | Dhr. mr. F.S.M. van 
Spaendonck | Dhr. mr. N.B. Spoor | Dhr. dr. C.R. Staalman | Mevr. mr. A.F.F. Stas - Bax | Mevr. mr. D.H. Steenmetser - Bakker | Dhr. mr. T.H.G. Steen-
metser | Mevr. C.J.M. Sterk - Berkvens | Dhr. prof. C.C. Sterk | Dhr. mr. W.F.C. Stevens | Dhr. drs. R. Stoffer | Mevr. mr. M.R. Stoffer - van Dam | Mevr. 
mr. M.E.W.M.M. Stoffer - Goldschmeding | Dhr. mr. S. Stoffer MBA | Dhr. mr. M. Stoffer | Dhr. prof.mr. C.J.J.M. Stolker | Dhr. mr. P.S. Stoop | Dhr. drs. 
J. Stroeve | Mevr. mr. A.E. Sutorius - van Hees | Mevr. drs. D.J. Swart | Dhr. Jhr. drs. R.W.F. van Tets | Mevr. mr. E.C.S.M. den Tex - de Leeuw | Dhr. mr. 
H.P.G. den Tex | Mevr. dr. M.D. Trietsch | Dhr. drs. F.J.M.C.G. Tummers | Dhr. mr. H.W. Unger | Dhr. mr. H.R. van der Valk | Mevr. drs. M.L.A. barones 
Van Zuylen van Nijevelt - den Beer Poortugael MSc | Dhr. G.H.A. van der Varst MA | Mevr. mr. I.L. van Veldhuizen - Rothenbücher | Dhr. mr. A.J.M. 
van der Ven | Mevr. mr. L.C. Verstegen - Kist | Dhr. drs. P.P. van de Vijver | Mevr. drs. C.E. Völker - Teixeira de Mattos | Dhr. mr. H.H. Völker | Dhr. dr. 
F.J. Vonk | Dhr. mr. R.P. Voogd | Mevr. drs. J.M. de Vries | Dhr. prof.mr. C. Waaldijk | Dhr. mr. T. de Waard | Dhr. mr. W.H. van de Wal | Dhr. mr. C.J.F. 
Warner | Dhr. mr. D.C. van Wassenaer | Mevr. mr. C.M.E. van Weede - Heerkens Thijssen | Mevr. mr. M.V. Wellink - Volmer | Dhr. dr. A.H.E.M. Wellink 
| Dhr. mr. W.J.E. van der Werf | Mevr. drs. S. Werner - Mackertich | Dhr. drs. J.L. Werner | Dhr. mr.drs. L.J.A. van Wersch | Mevr. M.J.H. van Wersch - 
Knepflé | Dhr. Jhr. J.D. Wesselman van Helmond | Dhr. mr. B. Westerhout | Mevr. C.A.M. Westerink - Heijmeier | Dhr. mr. E.J. Westerink | Dhr. mr. 
P.A.J. Westhoff | Dhr. mr.dr. B.T.M. van der Wiel | Dhr. dr. M. van Wijhe | Dhr. drs. F.A. Wijsenbeek | Mevr. A. Willemze - van Zijverden | Dhr. prof.dr. 
R. Willemze | Dhr. dr. D.L.B. Winkelman | Mevr. mr.drs. W.I. Wisman | Mevr. drs. N.E. Witsen Elias - Kool | Dhr. Jhr. dr. H.E. Witsen Elias | Dhr. dr. W.M. 
Witteveen | Mevr. drs. M.H.C. Wyers - Blauwkuip | Dhr. mr. M.F.M. Wyers LL.M. | Mevr. drs. N.C.A.M. Zandbergen | Mevr. mr. K.A. Zimmer | Mevr. 
mr. M.C.I.J. van Zuylen van Nyevelt - Dekker MSc | 
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Nieuwe Fondsen op Naam
Jobje van den Bergh-Simons Fonds; bijdragen aan de jaarlijkse 
studiereis van de BA2-studenten Klassieke Talen. 
Isa Diederiks-Verschoor Fonds; steunen van masterstudenten 
aan het Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimterecht van 
de Universiteit Leiden. 
Han-Crebolder Fonds; voor studenten Rechtsgeleerdheid om 
ervaring op te doen in het buitenland (onderzoek, onderwijs, 
stage of congresbezoek). 
A.W. Hins Fonds ter bekostiging van de Leerstoel Mediarecht & 
Informatiesamenleving; financiering van een bijzondere 
leerstoel vanwege het Leids Universiteits Fonds op het terrein van 
Mediarecht en Informatiesamenleving.
Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund; het mogelijk maken 
van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sterrenkunde, 
met name door het financieren van promotieonderzoek.
LUC Fund; ter ondersteuning van studenten en projecten van 
Leiden University College The Hague.

Fondsen op Naam
Bij een Fonds op Naam geeft de schenker, naast de 
benaming, een gerichte doelstelling mee. De gedachten 
achter oprichting zijn divers: ter herinnering aan een 
dierbare, als een manier om voort te leven in de weten-
schap of als ondersteuning van een wetenschapsveld 
dat men aan het hart ligt. Soms kiezen schenkers voor 
heel specifieke doeleinden zoals onderzoek naar 
posttraumatische-stressstoornis (PTSS), internationale 
mensenrechten of aangeboren hartafwijkingen.

In 2018 bezegelden tien alumni, betrokkenen en organisaties 
met een handtekening de instelling van een Fonds op Naam.  
Dit betekent dat er per 31 december 2018 maar liefst 71 fondsen 
bestaan die gezamenlijk op diverse wetenschapsgebieden 
bijdragen aan de bloei van de universiteit. 

Meerdere categorieën  
Een aantal fondsen vallen onder meerdere wetenschaps gebieden. 
In dit overzicht zijn deze te herkennen aan de asteriks (*).

Reiken naar de sterren
In de alumnikamer van het Academiegebouw vond begin 
december de officiële tekenceremonie plaats van een nieuw 
Fonds op Naam bij het LUF. Met haar man aan haar zijde 
zette alumna Prieneke van Hoeve haar handtekening onder 
de overeenkomst ter instelling van het Prieneke van Hoeve 
PhD Fellowship Fund. Gedurende haar tijd in West-Afrika 
voor Foster Parents Plan, onder de heldere Afrikaanse 
sterrenhemel, raakte ze geïnteresseerd in sterrenkunde. 
Vanuit deze persoonlijke fascinatie koos zij de Sterrewacht 
Leiden als begunstigde van haar fonds.

*

LUF-Lutfia Rabbani Scholarship Fonds; toekenning van een studie- 
beurs aan een masterstudent uit de Arabische wereld, die een 
belangrijke bijdrage wil leveren aan de Euro-Arabische dialoog.
Nypels-Tans PTSS Fonds; het mogelijk maken van wetenschap-
pelijk onderzoek en innovatieve onderzoeksprojecten op het 
gebied van geneeskunde, psychologie en psychiatrie, in het 
bijzonder de medische psychotraumatologie.
Snouck Hurgronjeprijs; ter ondersteuning van studentenactivi-
teiten ter bevordering van de verbinding tussen verschillende 
faculteiten of verenigingen, of van de cohesie tussen de academi-
sche gemeenschap en de Leidse of Haagse gemeenschap.
Snouck Hurgronjesubsidie; ter ondersteuning van interfacultai-
re en maatschappelijk relevante projecten.

Algemeen
Van Bergen Fund; ter bevordering van het contact tussen 
Nederlandse en buitenlandse studenten.
Dr. A.M. Blok Fonds; voor studenten die studeren of onderzoek 
doen aan Queen’s University in Kingston, Canada.
Fonds A.E. Cohen; voor onderzoek naar de geschiedenis van de 
Universiteit Leiden.
Herman J. Coster Fonds; met name voor studenten en  
wetenschappers uit Zuid-Afrika die aan de Universiteit Leiden 
studeren of onderzoek doen.
Fonds Mr. J.J. van Enter; ‘Pro Universitate’ ondersteunt alfa-, 
gamma- en bètawetenschappen.
Mr. M. Enthoven Fonds; voor de bloei van de Universiteit Leiden.
Kuiper-Overpelt Studiefonds; ter ondersteuning van talentvolle 
studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden of fragiele 
democratieën die een opleiding aan de Universiteit Leiden willen 
volgen om vervolgens op constructieve wijze deel te nemen aan 
de civil society van hun land van herkomst.
LUF Internationaal StudieFonds (LISF); beurzen voor buitenland-
verblijf van excellente studenten.
LUF-SVM Fonds; beurzen voor masterstudenten die onderzoek 
doen naar verpakking en milieu.
LUF-SVM Projectsubsidie Fonds; subsidiëring van onderzoeks- en 
onderwijsprojecten op het gebied van verpakking en milieu.
Fonds Minerva reünisten jaar 1947; vijf inscripties uitgevoerd in 
de zogenaamde Leidse Letter.
Fonds Minerva reünisten jaar 1957/1961/1965; ter financiering 
van de Leidse Universitaire Scriptieprijzen.
Het ‘Ouwe’ Fonds; voor studenten met een fysieke of psychische 
beperking.
Dr. C.L. van Steeden Fonds; voor studie en werk van geestelijke, 
wetenschappelijke en kunstzinnige aard.

Archeologie
Het Bakels Fonds; natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de 
archeologie.
Prof.dr. A.W. By vanck Fonds; onderzoek betreffende de klassieke 
Oudheid op het snijvlak van archeologie, kunstgeschiedenis, oude 
geschiedenis en klassieke talen.
Fonds voor Romeinse Archeologie; ter ondersteuning van 
onderzoek op het gebied van de Romeinse Archeologie.

Geesteswetenschappen
Bolland Fonds; ter bestudering van de nalatenschap van  
prof. G.J.P. Bolland.
Prof.dr. R.A.V. van Haersolte Fonds; voor studenten en  
wetenschappers Wijsbegeerte.
R.M. Korthals Altes-Bakker Fonds; ter ondersteuning van 
studenten Klassieke Talen.
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Fonds Van Moorsel Rijnierse; voor de studie van het  
Christendom in het Nijldal en het Midden-Oosten.
Fonds Numata Chair; faciliteert gasthoogleraren in  
Buddhist Studies.
Fonds voor Religiestudies; ter bevordering van de bestudering 
van religie en religies in de Leidse Universiteit.
Rombouts Fonds voor Chinese Studies; voor onderzoek en 
onderwijs met betrekking tot Chinese Taal en Cultuur.
Rombouts Fonds voor Chinese Bijzondere Collecties; voor de 
aankoop van bijzondere Chinese boeken en/of manuscripten voor 
de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden.
P.J. Sijpesteijn Fonds; voor onderzoek op het gebied van 
papyrologie.
Legatum Stolpianum; voor een vijfjarige wetenschapsprijs op het 
gebied van godsdienstfilosofie, ethiek en religiewetenschappen.
Vaes-Elias Fonds; ter financiering van het Leiden Asia Center.
Mr. J.J. van Walsem Fonds ‘Pro Universitate’; ter ondersteuning 
van alfa- en gammawetenschappen.
Fonds voor Zuid- en Zuidoost-Aziatische kunst; studie van 
kunst, oudheden en materiële cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië.

Geneeskunde/LUMC
Den Dulk-Moermans Fonds; voor gezondheidsonderzoek in  
de breedste zin.
Cella Durksz Fonds; voor onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van bipolaire stoornissen.
Dr. Edith Frederiks Fonds; verstrekt beurzen voor geneeskunde 
studenten, met name chirurgie.
Dr. F.F. Hofman Fonds; voor training en onderwijs van maag- en 
darmgeneeskunde.
P.A. Jager-van Gelder Fonds; verstrekt beurzen aan studenten en 
promovendi die voor studie in de oogheelkunde naar het 
buitenland gaan of hiervoor naar Leiden komen.
Dr. Charles de Monchy Fonds; verstrekt reisbeurzen aan 
promovendi en studenten t.b.v. het Willem-Alexander Kinder-
ziekenhuis (WAKZ), onderdeel van het LUMC.
Mulder-Hamelers Fonds; voor onderzoek op de afdeling 
Endocrinologie van het LUMC.
Nypels-van der Zee Fonds; ter ontwikkeling en verbetering van 
technologieën in de geneeskunde.
Piso-Kuperus Fonds; voor onderzoek en behandeling van 
inwendige ziekten.

Rechtsgeleerdheid
Fonds Mr. W.C. Beucker Andreae; ter bevordering van de studie 
van het Internationaal Recht.
Dr. H.A. van Beuningen Fonds; ter handhaving en versterking 
van de positie van de rechtenfaculteit.

*

*

*

*

Betsy Brouwer Fonds; ter financiering van de leerstoel  
Comparative Sexual Orientation Law.
Fonds Clavareau; voor buitenlandbezoek studenten rechts-
geleerdheid.
Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds; voor onderzoek/publicatie over 
zee-, waterstaats- en bouwrecht.
Gieskes-Strijbis Fonds; ten behoeve van Kalshoven-Gieskes 
Forum en leerstoel Internationaal Humanitair Recht.
Mr. P. Heering sr. Fonds; beurzen voor studenten Internationaal 
en Europees recht.
Kroese-Duijsters Fonds; voor internationaal congres-, studie- of 
onderzoeksverblijf van promovendi Rechtsgeleerdheid en 
Scheikunde.
Swaantje Mondt Fonds; om Leidse en buitenlandse promovendi, 
van de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wiskunde en Natuur-
wetenschappen, in staat te stellen een studieperiode in het buiten- 
land respectievelijk aan de Universiteit Leiden door te brengen.
Prof.mr. H.G. Schermers Leerstoel Fonds; ter financiering van de 
leerstoel Internationaal Institutioneel Recht.
Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds; voor buitenlandse studie 
of stage van rechtenstudenten op het gebied van mensenrechten.
Schim van der Loeff Fonds; voor de studie van het internationaal 
recht, met name met betrekking tot de positie van vreemdelingen.
UNICEF-Fund Chair Children’s Rights; ter financiering van de 
UNICEF-leerstoel op het gebied van kinderrechten.
Fonds VVJF; ter ondersteuning van de Faculteit der Rechts-
geleerdheid op het gebied van alumni-activiteiten, de faculteits-
bibliotheek en wetenschappers in verdrukking.

Wiskunde en Natuurwetenschappen
Mej. A.M. Buitendijk Fonds; voor studiereizen van onderzoekers 
verbonden aan Naturalis. 
Prof.dr. Hendrik Casimir Fonds; voor masterstudenten aan de 
Casimir School of Research.
Drs. J.R.D. Kuikenga Fonds; ter bevordering van studie en onder- 
zoek op het gebied van wiskunde, mechanica en informatica.
Mayo Greenberg Fonds; beurzen op het gebied van astrofysica, 
astrochemie en/of astrobiologie.
Sackler Fondsen; voor bezoek van een prominente buitenlandse 
astronoom, astrofysicus, neurowetenschapper of biomedische 
wetenschapper.
Slingelands Fonds; ter ondersteuning van wetenschappers aan 
de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen, Rechts-
geleerdheid en Geneeskunde.
Leidsche Sterrewacht Fonds; voor reizen en publicaties van onder- 
zoekers in de Sterrenkunde. Daarin is opgenomen het Kaiser Fonds.
Fonds Van Trigt; ter bevordering van de natuurwetenschappen 
en fysiologie in het algemeen.

HET ECHTPAAR NYPELS (MIDDEN) BIJ DE TEKENCEREMONIE 

Strijden tegen trauma’s 
In mei zette het echtpaar Nypels hun beider handtekening 
onder de overeenkomst ter instelling van het Nypels-Tans PTSS 
Fonds. Dit fonds heeft tot doel de bevordering van innovatief en 
interdisciplinair onderzoek naar psychotraumatologie. Het gaat 
hierbij in het bijzonder om het verbeteren van de zorg voor 
veteranen en andere geüniformeerden. Prof.dr. Eric Vermetten 
doet – met dank aan het fonds – momenteel onderzoek naar 
nieuwe manieren om posttraumatische klachten te behande-
len. Meer hierover leest u in de mei-editie 2019 van het 
alumnimagazine Leidraad. 
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Verkorte geconsolideerde jaarrekening 2018

Balans  
(in euro’s na bestemming saldo staat van baten en lasten) 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Activa  
Financiële vaste activa 36.279.650 39.249.899
Vlottende activa (vorderingen en liquide middelen) 4.451.908 3.596.927
	 40.731.558	 42.846.826
  
Passiva  
Eigen vermogen 19.343.540 22.702.519
Fondsen op Naam 17.595.804 17.917.610
Toegezegde subsidies 2.949.273 1.307.156
Overige schulden 842.941 919.541
	 40.731.558	 42.846.826

Staat van baten en lasten  
(in euro’s) 2018 2017

Baten  
Giften en baten uit fondsenwerving 2.334.662 1.323.694
Resultaat uit beleggingen -2.236.355 2.865.442
Overige baten 1.815 1.749.350
	 100.122	 5.938.486
  
Bestedingen  
Toegekende subsidies 3.064.084 1.741.710
Af: vrijgevallen bedragen -89.143 -44.454
Overige bestedingen 134.029 114.098
	 3.108.970	 1.811.354
  
Kosten  
Personeelskosten 461.215 546.707
Overige kosten 210.439 254.372
 671.654 801.079
  
Saldo staat van baten en lasten -3.680.502 3.326.053
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Toelichting jaarrekening

Baten 
De giften en baten uit fondsenwerving zijn fors toegenomen 
ten opzichte van het voorgaande jaar. Het LUF ontving € 2,3 
miljoen aan donaties, schenkingen en legaten. Daarentegen 
vielen de resultaten uit beleggingen door het beursklimaat 
tegen. In de eerste maanden van 2019 is dit verlies grotendeels 
goedgemaakt en is het vermogen weer bijna terug op het 
niveau van begin 2018.

Bestedingen: subsidies 
In 2018 is in totaal € 3 miljoen aan subsidies toegekend aan 
projecten, wetenschappers, promovendi en studenten van de 
universiteit. Hiervan is € 2,9 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 de onderzoeks- en 
onderwijsprojecten van wetenschappers, door de Commissie 
Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA) voor 
subsidies aan studie- en studentenverenigingen en door het 
LUF Internationaal StudieFonds (LISF) voor subsidies voor 
buitenlandprojecten van individuele studenten. 

Kosten
In 2018 bedroegen de kosten van fondsenwerving 15,3% van de 
baten uit fondsenwerving. De algemene beheerskosten 
bedroegen 2,4% van de totale bestedingen aan de doelstelling. 

De Stichting Leids Universiteits Fonds voert het bestuur 
van zes gelieerde 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 

PROF.DR. JAN VAN DER HOEVENSTICHTING
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 Administratie-
fonds Leiden, waarin beleggingen van het LUF en de boven-
genoemde stichtingen zijn ondergebracht. In 2018 is op de 
beleggingen een nettorendement van -6,1% behaald.  
Per 31 december 2018 bestaat de beleggingsportefeuille 
(afgerond) voor 44% uit vastrentende waarden, waaronder  
0,5% liquiditeiten, en voor 56% uit aandelen. 

Het volledige, door de accountant goedgekeurde 

financiële jaarverslag, vindt u op www.LUF.nl.
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Algemeen Bestuur (AB)
Mw. dr. R.M.Y. Barge (AC)
Dhr. mr. D. ter Braak
Dhr. drs. J.H. ten Broeke
Dhr. mr. M. Corsten (voorzitter CASSA)
Mw. mr. H.S.C. Crebolder
Dhr. mr. D.H. van Hövell to Westerflier (AC)
Dhr. prof.dr. R.J.M. Klautz
Dhr. mr. F.W. de Nerée tot Babberich
Mw. prof.mr. W. den Ouden
Dhr. mr. L.H. Siertsema (AC, voorzitter)
Mw. mr. B.W.G. van der Velden
Mw. Y. Versluijs (studentlid)
De leden met de toevoeging (AC) vormen samen de Audit 
Commissie van het Algemeen Bestuur.
In 2018 is afscheid genomen van dhr. drs. P.C.J. van Grinsven,  
dhr. mr. W.H.L. Han, mw. drs. E.S.F. de Klerk-den Tonkelaar en  
dhr. mr. S. Stoffer MBA.

Dagelijks Bestuur (DB)
Mw. mr. C.S. de Klerk-Waller (voorzitter)
Dhr. prof.dr. F. Koning (vicevoorzitter)
Dhr. mr. D.C. van Wassenaer (penningmeester)
Dhr. drs. P.A.J. Geluk
Dhr. mr. R.H. van Grieken
Dhr. prof.mr. C.J.J.M. Stolker, per 15 maart 2018

Directeur
Mw. drs. E. Danker, per 7 januari 2019
Mw. drs. L.B. Visscher was in 2018 waarnemend directeur.

Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB)
Dhr. prof.dr. F. Koning (voorzitter) - Geneeskunde / LUMC
Dhr. prof.dr. E.J.J. Groenen - Wiskunde en Natuurwetenschappen
Mw. prof.dr. M.G. Knoef - Rechtsgeleerdheid
Dhr. prof.dr. B. Steunenberg (secretaris) - Governance and Global 
Affairs
Mw. prof.dr. M.E. Maeckelbergh - Sociale Wetenschappen
Dhr. prof.dr. M.J. Versluys - Archeologie
Mw. prof.dr. A.B. Wessels - Geesteswetenschappen
In 2018 is afscheid genomen van dhr. prof.dr. R. van der Veer 
(Sociale Wetenschappen).

Commissie LUF Internationaal StudieFonds (LISF)
Mw. dr. K. Beerden (voorzitter) - Geesteswetenschappen
Dhr. dr. M. Eikmans - Geneeskunde / LUMC
Dhr. dr. N.J. van Doesum - Sociale Wetenschappen
Dhr. prof.dr. H. Hoekstra - Wiskunde en Natuurwetenschappen
Dhr. dr. J.A.M.M. Jansen - Sociale Wetenschappen
Mw. dr. S. de Keijzer - NWO (buitenlid)
Dhr. dr. B.R. Rijpkema - Rechtsgeleerdheid
Mw. dr. Rachel Schats - Archeologie
Dhr. dr. K. Vrieling - Wiskunde en Natuurwetenschappen
Mw. dr. H.F. Westgeest - Geesteswetenschappen
In 2018 nam de commissie afscheid van dhr. dr. J. Brinchmann 
(Wiskunde en Natuurwetenschappen), mw. dr. M.E. Kret (Sociale 
Wetenschappen) en mw. dr. M. Robijn (NWO).

Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten 
(CASSA)
Dhr. mr. M. Corsten (voorzitter, seniorlid)
Dhr. dr. H.H. de Boer (seniorlid)
Mw. mr. I.M. Hendriks (seniorlid)
Dhr. M. Bakker
Mw. D. Keserlio lu
Mw. N. Ligtenberg
Dhr. G.J. de Munnik
Mw. S.N. Naaman
Dhr. J. van Staalduinen
Dhr. B.R.W. van Velthoven
Mw. Y. Versluijs
Mw. E. Vogelsang
Mw. J.C. de Vries
Mw. M. Willemsen
Dhr. M. de Wit
In 2018 is afscheid genomen van mw. drs. E.S.F. de Klerk-den 
Tonkelaar (seniorlid), dhr. F.Y.Q. Hoorweg, mw. C.M. van Leeuwen, 
dhr. W. Vink, dhr. A.J. de Vries en mw. J. Vermei.
In 2019 werden dhr. F. Planjer MSc en mw. mr. M.L. van Putten als 
seniorlid benoemd.

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 & commissies
OP 31 DECEMBER 2018
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Met immunotherapie wordt het immuunsysteem van kankerpatiënten aangezet om de tumor aan te vallen.  
Maar deze therapie is niet bij elke patiënt effectief. Dr. Noel de Miranda ontwikkelde dankzij een beurs van het 
Nypels-Van der Zee Fonds een snelle, effectieve test om geschikte patiënten te selecteren.

Schijnwerper op onderzoek
GERICHTE IMMUNOTHERAPIE VOOR KANKERPATIËNT

In de afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt bij de 
behandeling van kanker met immunotherapie. Deze  
behandeling zorgt dat de afweerreactie van het immuun-
systeem dusdanig wordt versterkt dat de tumor verdwijnt.  
Het is echter een dure behandeling, die flinke bijwerkingen  
kan geven en ook nog eens niet bij elke patiënt effect heeft. 
Daarom willen artsen graag vooraf kunnen bepalen of het 
zinnig is hun patiënt te behandelen met immunotherapie.

Genen van tumor screenen
“We weten dat deze therapie het best werkt op tumoren die 
heel veel mutaties in hun DNA hebben,” zegt dr. De Miranda, 
werkzaam in het LUMC. “Het meest ideaal zou zijn om de hele 
genetische code van elke tumor te bepalen, dan weet je 
hoeveel mutaties er zijn. Maar dat is veel te duur en duurt heel 
lang.” De oplossing is dat je niet alle 20.000 genen screent, 
maar een selectie die representatief is voor het gehele DNA. Er 
zijn hiervoor een aantal commerciële tests beschikbaar. “Maar 
in die tests zijn genen geselecteerd die je niet zou verwachten, 
op basis van onze huidige kennis van kankergenetica.”

Dr. De Miranda wilde onderzoeken of hij een representatievere 
selectie van genen kon maken, en daarmee een betere test kon 
ontwikkelen. Hij vroeg een projectsubsidie aan bij het LUF en 

kreeg in 2018 een bijdrage toegekend uit het Nypels-Van der 
Zee Fonds. 

Representatieve selectie
“Ondertussen zijn we al ver met het project,” zegt dr. De 
Miranda. Op basis van computerdata maakte hij een selectie 
van genen die de hoeveelheid mutaties in de tumor goed 
zouden moeten weergeven. “We hebben nu de eerste tests in 
het lab uitgevoerd, met materiaal van tumoren van eerdere 
patiënten. Daaruit blijkt dat onze selectie dusdanig  
representatief is, dat we met het screenen van een veel  
kleiner aantal genen dan de commerciële tests een beter beeld 
van het aantal mutaties in de tumor kunnen geven.” 

De bijdrage van het LUF maakte voor dr. De Miranda een groot 
verschil. “Omdat er voornamelijk commerciële partijen  
bezig zijn met dit type onderzoek, is het lastig om voor dit 
onafhankelijke onderzoek financiering te krijgen.” Nu is dr.  
De Miranda zelf in gesprek met verschillende bedrijven, of  
ze op basis van zijn onderzoeksresultaten hun tests willen 
verbeteren. Die zouden beter, sneller en goedkoper kunnen 
worden. “En dat maakt dat artsen immunotherapie gerichter  
in kunnen zetten, bij die patiënten waar deze het meeste  
effect zal hebben.”
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