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Voorzijde:
Archeologiestudente Lysanne Michels verliet Leiden voor een speciale research master aan de University of Waterloo. 
Meer over haar tijd in Canada leest u op pagina acht van dit  jaarverslag. 



JAARVERSLAG 2019   LEIDS UNIVERSITEITS FONDS 3

Inhoud
Voorwoord  04
Van de voorzitter

De wereld van morgen vormgeven  05
Bericht van de rector magnificus
 
Steun voor onderzoek  06
Wetenschappelijke bestedingen
 
De wereld leren kennen 08
Studentensubsidies

Jong talent stimuleren 10
Studentenprijzen

Ontwikkeling van wetenschapsgebieden 11
Bijzonder hoogleraren

Waar ontmoetten we elkaar? 12
Evenementen

Waar vindt u ons? 14
Contact met onze schenkers

Bijzondere giften 15
Donaties, schenkingen & legaten

Een netwerk van schenkers 16
Sleuteldragers

De fondsen binnen ons fonds 18
Fondsen op Naam

Jaarrekening 2019  20

Bestuur & Commissies  22

Schijnwerper op onderzoek  23



JAARVERSLAG 2019   LEIDS UNIVERSITEITS FONDS4

Vanwege mijn werk en eigen bedrijf, woonde ik lange tijd in het 
buitenland en heb ik veel van de wereld mogen zien. Toch bleef 
de band met de Universiteit Leiden, mijn alma mater, altijd 
sterk. Het was dan ook fijn om als Sleuteldrager betrokken te 
blijven bij de academische gemeenschap. Daarnaast steunde ik 
met liefde een project van dr. Monique Jongbloed, cardioloog in 
het LUMC. Zij ontwikkelde 3D-geprinte hartmodellen waarmee 
een (kinder)cardioloog precies kan uitleggen wat er aan de 
hand is en hoe de behandeling er verder uitziet. Het is 
belangrijk dat jonge wetenschappers zoals Monique de kans 
krijgen hun innovatieve ideeën werkelijkheid te maken. Het 
groeiend aantal LUF-donateurs bewijst dat velen met mij deze 
mening zijn toegedaan. 

Op de Leidse Cleveringabijeenkomst 2019 sprak ik een aantal 
schenkers van het LUF. Over hun studententijd, de onbreekbare 
band met de universiteit en hun hart voor onderwijs en 
wetenschap. Net als honderden andere alumni op Cleveringa-
bijeenkomsten wereldwijd, keken we gezamenlijk naar een 
welkomstboodschap van het LUF waarin mijn voorganger Stan 
terugblikte op de projecten die haar het meest waren bijgeble-
ven. De uitgelichte projecten vormden het inspirerende bewijs 
dat er zo ontzettend veel mogelijk is wanneer wetenschappers 
en studenten de kans krijgen hun dromen, ideeën en ambities 
waar te maken.

In dit nieuwe jaar blijft de steeds intensievere samenwerking 
tussen de universiteit en het LUF een van de speerpunten. Deze 
nauwere band maakt het voor ons, als kleine organisatie, 
mogelijk om onze taken efficiënter uit te voeren en samen nog 
meer steun voor Leids onderwijs en onderzoek mogelijk te 
maken. Wat niet verandert, is het stevige fundament dat wordt 
gevormd door onze trouwe schenkers, onze medewerkers en 
een groot aantal enthousiaste vrijwilligers.

Helaas vraagt dit voorwoord ook om de plaatsing van een 
belangrijke kanttekening. Immers, in 2019 konden onze 
wetenschappers en studenten nog in vrijheid en zonder 
restricties hun werk doen. Wat de coronacrisis voor hen op  
de lange termijn zal betekenen, is nog onzeker. Als fonds staan 
wij hen waar mogelijk bij en steunen we onderzoek in de  
strijd tegen het virus.

Graag sluit ik af met een woord van dank aan eenieder die zich 
de afgelopen periode heeft ingezet voor ons gemeenschappelij-
ke doel: de bloei van de Universiteit Leiden.  Mede dankzij uw 
steun en betrokkenheid heb ik mijn eerste maanden als voorzit-
ter als ontzettend plezierig en inspirerend ervaren. Ik kijk ernaar 
uit om – met uw steun als donateur, bestuurs- of commissielid 
– de impact van het LUF binnen de universitaire gemeenschap 
te vergroten en uit te breiden.

Voor mij is dit lustrumjaar – het jaar 2020 – mijn eerste jaar als voorzitter. Op 1 januari jl. nam ik officieel de voorzit-
tershamer over van Stan de Klerk-Waller. In dit eerste voorwoord van mijn hand vertel ik graag iets meer over mijn 
achtergrond, het afgelopen jaar en mijn hoop voor de toekomst van het fonds.

ALETTA STAS-BAX | VOORZITTER LEIDS UNIVERSITEITS FONDS

Voorwoord 

Van de voorzitter
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Door het harde werk van onze wetenschappers staat de 
Universiteit Leiden al sinds haar prille begin hoog aangeschre-
ven bij studenten, wetenschappers, bedrijven en andere 
instellingen waarmee we samenwerken. Maar de bijdrage 
vanuit de overheid voor onderzoek wordt steeds kleiner. Hoe 
zorgen we dat baanbrekende projecten niet op de tekentafel 
eindigen? Hoe kunnen we jong talent optimaal blijven 
ondersteunen? De schenkers van het LUF spelen hierbij een 
cruciale rol. U geeft gedreven wetenschappers de kans hun 
projecten te verwezenlijken.

Dit is mijn laatste jaar als rector magnificus van onze fantas- 
tische universiteit. Op evenementen van het LUF heb ik de 
afgelopen jaren velen van u mogen spreken. Deze ontmoetin-
gen gaven mij altijd weer veel inspiratie en energie. Niet zelden 
kwam ook het waarom van uw steun ter sprake. Ik was er  
altijd weer bijzonder gelukkig mee. Uw hulp helpt altijd. Zo zijn 
er schenkers die met een gift een dierbare herdenken, betrok-
ken willen blijven bij de universiteit of een specifiek vakgebied 
steunen dat hen na aan het hart ligt. Dankzij u wordt er 

innovatief onderzoek verricht naar belangrijke onderwerpen  
als antibioticaresistentie, posttraumatische stressstoornis en 
kinderrechten. Veel dank daarvoor.

Het jaar 2019 is ook het jaar waarin we nog geen idee hadden 
wat ons te wachten stond. Ik schrijf dit voorwoord begin mei 
en kan niet voorspellen hoe de wereld eruitziet op het moment 
dat u dit leest. Waar ik wel zeker van ben, is de trots die ik voel 
bij het zien van de onvermoeibare inzet van onze studenten, 
medewerkers en ook onze alumni, die spontaan de helpende 
hand toereiken in deze onzekere coronatijden. 

Als rector magnificus, én als lid van het dagelijks bestuur van 
het LUF, kijk ik uit naar betere tijden voor ons allen, naar de 
start van nieuwe veelbelovende projecten, verrijkende onder-
wijsinitiatieven en naar het moment dat ik u weer zal kunnen 
spreken bij een van de vele LUF-evenementen – als rector 
magnificus, en vanaf 8 februari 2021, als rector-emeritus.

Hartelijk dank voor uw steun!

In 2019 vonden wetenschappers een manier om een op hol geslagen hart automatisch te resetten met een geïmplanteerd 
LED-lampje. Lukte het een groep studenten om bacteriën een eiwit te laten produceren dat kan helpen bij de genezing van  
brandwonden. En namen Leidse onderzoekers uitspraken van politici onder de loep voor het factcheckproject Nieuwscheckers. 
Zomaar een greep uit de honderden onderwijs- en onderzoeksprojecten die vorig jaar in Leiden het licht zagen.

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

De wereld van morgen vormgeven

Bericht van de rector magnificus
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Elk jaar opnieuw ontvangt het LUF tientallen projectvoorstellen van onderzoekers van de universiteit. De Commissie 
Wetenschappelijke Bestedingen buigt zich over de aanvragen en beoordeelt onder meer op potentie, maatschappelijke 
relevantie en vernieuwing. De toegekende beurzen variëren van € 5.000 tot € 25.000 en vormen vaak een belangrijke 
springplank naar grotere beurzen. Zo spelen onze schenkers een grote rol in de wetenschappelijke carrière van jonge 
Leidse onderzoekers. 

Past-at-Play Lab
Met de opbrengst van de verkoop van het Snouck Hurgronjehuis 
werd een nieuwe subsidie in het leven geroepen voor interfacultai-
re projecten. Hiermee wil het LUF stimuleren dat onderzoekers 
verder kijken dan de grenzen van hun eigen domein. De eerste 
subsidie is toegekend aan het Past-at-Play Lab, een samenwerking 
tussen Archeologie en Geesteswetenschappen. 

In het baanbrekende Homo Ludens betoogde Johan Huizinga “dat 
menschelijke beschaving opkomt en zich ontplooit in spel, als 
spel.” In het Past-at-Play Lab bouwen de onderzoekers – Sybille 
Lammes, Angus Mol en Aris Politopoulos –  voort op dit inzicht van 
de bekende Leidse geschiedkundige. Hier gaan zij bestuderen hoe 
“menschelijke beschavingen” uit het verleden zichzelf uitdrukten 
in spel, maar ook hoe wij in het heden omgaan met het verleden 
als spel. Daarnaast wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe 
we spel kunnen inzetten om diverse groepen te interesseren voor 
en te betrekken bij geschiedenisonderzoek en -onderwijs.

In 2019 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
Bridging the Gap: a historical ecology approach to human 
practices in Gran Darién, Panama
NATALIA R. DONNER MA  | HET BAKELS FONDS

The Buddha and the Silk Roads: trade connectivity via land  
and sea
DR. MARIKE VAN AERDE | PROF.DR. A.W. BYVANCK FONDS

Re-assessing the environmental impact of early Roman 
expansion – a pilot
DR. TYMON DE HAAS | PROF.DR. A.W. BYVANCK FONDS

Fasti Survey: a project to unlock survey data of the  
Mediterranean region
DR. ANITA CASAROTTO | PROF.DR. A.W. BYVANCK FONDS

Wiskunde en Natuurwetenschappen
The mastermind research approach to crack the code for 
Alzheimer’s disease: contribution of cytokines
DR. FRÉDÉRIQUE K. KOK | DEN DULK-MOERMANS FONDS

Geneeskunde/LUMC
Establish human liver organoids for malaria vaccine research
DR. CATHERIN MARIN MOGOLLON | DEN DULK-MOERMANS FONDS

Het nut van de verwijdingsplastiek
DR. BARDIA ARABKHANI | DEN DULK-MOERMANS FONDS

Investigating brain involvement in Pompe patients, using 
advanced MR spectroscopy
DR. CHLOÉ NAJAC | DEN DULK-MOERMANS FONDS 

AmbuBrain: Ambulant neuromonitoring of brain function 
outside the clinic
DR. IR. MARK VAN DE RUIT | DEN DULK-MOERMANS FONDS

Towards a novel screening system for lipid-lowering therapy 
using heart-on-chip technology
DR. LISANNE L. BLAUW | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Expressie van prostaatspecifiek membraanantigeen (PSMA)  
in maagcarcinoom: implicaties voor tumor-specifieke  
moleculaire beeldvorming
DR. MARIJE SLINGERLAND | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

MicroRNAs as a marker for malignancy: transition from 
in vivo to in vitro studies
DR. VIVIANA MERAVIGLIA | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Dynamic 3D Anatomy to study complex animal models of 
human diseases
DR. DANIELA SALVATORI | GRATAMA-STICHTING/LUF 

The Polyp Challenge
DR. ALEXANDRA LANGERS | DR. F.F. HOFMAN FONDS

How do catabolic and anabolic steroid hormones interact in 
skeletal muscle? Towards a better understanding of pathologi-
cal muscle wasting
DR. JAN KROON | MULDER-HAMELERS FONDS

Steun voor onderzoek

Wetenschappelijke bestedingen
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Rechtsgeleerdheid
Gezinsgerichte strafoplegging in Nederland
DR. JONI REEF | GRATAMA-STICHTING/LUF 

Wie krijgt een VOG? Determinanten van antecedentenscreening
DR. ELINA VAN ‘T ZAND-KURTOVIC | GRATAMA-STICHTING/LUF 

On the Authority of the European Judge
DR. VESTERT BORGER| KROESE-DUIJSTERS FONDS

Kinderrechten op decentraal niveau: access to (social) justice  
in het jeugddomein op gemeentelijk niveau
DR.MR. KATRIEN F.M. KLEP | KROESE-DUIJSTERS FONDS

Regulating plastic pollution: basic principles from a scientist’s 
perspective - ‘Science rules on plastic’
MR. ESTHER KENTIN | KROESE-DUIJSTERS FONDS

Sociale Wetenschappen
Integrating Experiences: How individual memories affect 
cognition – from decision-making to knowledge acquisition
DR. FRANZISKA R. RICHTER | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Ebola and Lassa hemorrhagic syndromes on-a-chip: in search  
for novel predictive disease biomarkers
DR. YASMINE ABOULEILA | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Verschillen tussen therapeuten verklaren
DR. KIM DE JONG |  ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Global Palliative Care: A Multi-Sited Ethnographic Study of Care 
at the End of Life
DR. ANNEMARIE SAMUELS -| GRATAMA-STICHTING/LUF 

The microbiota-gut-brain axis in preventing stress-related 
disorders: antibiotics, cytokine activity, and cognitive reactivity  
to emotion         Lees verder op p. 23
DR. LAURA STEENBERGEN |  GRATAMA-STICHTING/LUF 

The Leiden Navigation Test for internationally standardized 
assessment of navigation ability          Zie kader op deze pagina
DR. MICHIEL CLAESSEN | GRATAMA-STICHTING/LUF 

Watch me learn! Placing learning in a social context
DR. ANNA VAN DUIJVENVOORDE | GRATAMA-STICHTING/LUF 

New Digital Ruralities: The Role of “Rural Turners” and Digital 
Technologies in Transforming Japan’s Depopulating Regions
DR. ANDREW LITTLEJOHN | GRATAMA-STICHTING/LUF 

Youths and the City: Investigating political socialization  
processes and attitudes of urban and rural youths in  
Lagos, Nigeria
DR. LEILA DEMAREST | LUF ALGEMEEN

Hoe woorden kunnen schaden: het ontrafelen van de nocebo- 
effecten van communicatie met ernstig zieke kankerpatiënten
DR. LIESBETH VAN VLIET | LUF ALGEMEEN

Governance and Global Affairs
The Price of Creativity: An Experimental Investigation of 
Authors’ Remuneration Models
DR. JAROSLAW KANTOROWICZ | GRATAMA-STICHTING/LUF 

Information as a battle-ground: why do people believe in  
“fake news”?
DR. HONORATA MAZEPUS | LUF ALGEMEEN

What does it take to be an inclusive leader? Unravelling 
determinants of inclusive leadership in public organizations
DR. TANACHIA ASHIKALI | LUF ALGEMEEN

Leren van navigeren 
- Dr. Michiel Claessen | Gratama-Stichting/LUF
Ons navigatievermogen stelt ons in staat om de weg te vinden  
in bekende omgevingen en om nieuwe routes te leren in 
omgevingen die we nog niet kennen. Stoornissen in het 
navigatievermogen door niet-aangeboren hersenletsel hebben 
dan ook grote gevolgen, zoals verminderde mobiliteit en 
kwaliteit van leven. Dit is het geval bij dertig procent van de 
mensen die een beroerte hebben gehad of lijden aan Alzheimer-
dementie. Navigatieproblemen blijken zelfs een van de vroegste 
voorspellers van deze vorm van dementie. Om deze problemen 
betrouwbaar vast te kunnen stellen, is het ontwikkelen van een 
korte, maar theoretisch goed onderbouwde navigatietest 
cruciaal. Een dergelijke internationaal bruikbare test is momen-
teel nog niet beschikbaar. Neuropsycholoog Michiel Claessen wil 
hier verandering in brengen. “Met onze test kan Alzheimerde-
mentie in een eerder stadium worden vastgesteld en met de 
behandeling worden begonnen. Dit is gezien de verwachte 
snelle stijging van het aantal patiënten in de komende decennia 
maatschappelijk gezien van grote waarde.” 

2019
33 
TOEKENNINGEN 

80
AANVRAGEN

€ 591.938 
PROJECTSUBSIDIES TOEGEKEND 
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Je kunt een hoop leren uit een boek, maar niet alles. 
Studenten die een beurs bij het LUF aanvragen weten 
hoe bijzonder en verrijkend het kan zijn om helemaal 
alleen een nieuw land te ontdekken. Ze lopen stage, 
studeren en leveren vaak een wezenlijke bijdrage aan 
lokale onderzoeksprojecten. Met dank aan onze 
schenkers vertrokken in 2019 meer dan 140 studen-
ten naar bestemmingen over de hele wereld.

Duurzaam onderzoek
Phebe liep een onderzoeksstage bij The Institute of Chemical 
Research of Catalonia, een vooraanstaand, internationaal 
onderzoeksinstituut. Hier werkte ze mee aan de ontwikkeling 
van nieuwe katalysatoren die gebruikt kunnen worden voor de 
omzetting van CO² in nieuwe, duurzame brandstoffen. “Dankzij 
dit onderzoeksproject weet ik nu nog beter dat ik onderzoek 
doen ontzettend leuk vindt,” vertelt Phebe, “en kan ik aan het 
eind van de zomer beginnen met mijn PhD in hetzelfde veld.” Een fascinatie voor botten

Al tijdens haar bachelor koos Lysanne zoveel mogelijk vak- 
ken met een link naar osteologie, de studie van botten en de 
opbouw van het skelet. Al snel raakte ze gefascineerd door  
de paleopathologie waarbij je onderzoek doet naar ziektes  
in botresten. Omdat bepaalde vakken op dit gebied in Leiden 
niet worden gegeven, vertrok ze voor een research master  
naar Canada. “Alles wat ik heb geleerd, kan ik inzetten voor  
mijn promotie én voor later als ik zelf les ga geven aan een 
nieuwe generatie archeologen.” 

Over onderwerpen waarvan  
ik eerst nauwelijks verstand 
had, kon ik vier maanden  
later op een wetenschappelijk  
niveau meepraten!

Ik heb altijd gedroomd 
van studeren  
in het buitenland.

De wereld leren kennen

Subsidies voor studenten

 PHEBE VAN LANGEVELD |TARRAGONA (SPANJE) – SCHEIKUNDE

LYSANNE MICHELS | WATERLOO (CANADA) – ARCHEOLOGIE

“

“
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Hoe red je een leven?
Een snelle reanimatie kan levens redden, maar minder dan 
één procent van de Leidenaren is burgerhulpverlener. 
Studentenverenigingen en diverse Leidse partners willen 
500 Leidenaren en studenten een reanimatiecursus geven. 
Dit bijzondere project won in 2019 de LUF-Snouck 
Hurgronjeprijs. De prijs is bedoeld als stimulering voor 
vernieuwende en verbindende initiatieven vanuit de 
studentengemeenschap. CASSA kwam voor de eerste editie 
van de prijs tot een shortlist van drie nominaties en maakte 
de winnaar bekend op de Avond van Cleveringa op 28 
november 2019.  

 COMMISSIE 2019

12
STUDENTEN

4
ALUMNI

€ 62.381 

TOEGEKEND

AANVRAGEN
91

SUBSIDIES
60

Organiseren is leren
Een vernieuwend of bijzonder idee voor een studenten- 
activiteit? Dan kun je als studie- of studentenvereniging 
terecht bij de LUF Commissie Algemene Subsidies Studenten 
Activiteiten (CASSA). In 2019 waren 60 verenigingen 
succesvol in hun aanvraag en organiseerden ze evenementen 
als het Kiesrechtfestival, Leiden University Pride en een 
internationaal congres voor jonge egyptologen. 

Gelijke rechten
Voor zowel een onderzoeksproject als een stage vertrok Andrea 
voor drie maanden naar Oeganda om zich in te zetten voor 
Akina Mama wa Afrika, een organisatie die zich sterk maakt 
voor vrouwenrechten. Ze hielp mee bij voorlichting, promotie en 
evenementen waar feministische activisten vanuit heel Afrika 
samenkwamen. Daarnaast verzamelde ze data voor haar 
scriptie over sisterhood en solidariteit in de strijd voor gelijke 
rechten in Oeganda. 

Een arts zonder grenzen
Sjoerd werkte in Rwanda in een ziekenhuis op de kinderafde-
ling, deed vrijwilligerswerk in Tanzania en vloog begin 2019 
naar Malawi voor een ervarings- en onderzoeksstage van acht 
maanden bij het Queen Elizabeth Central Hospital in Blantyre. 
Hij werkte hier mee aan een onderzoek naar de transmissie van 
Cryptosporidium, een darmparasiet. Een infectie kan, zeker bij 
jonge kinderen, leiden tot hevige buikkrampen en diarree. De 
resultaten vormen belangrijke informatie voor publieke gezond-
heidsinterventies. 

Van maart tot en met juni 
hebben we bijna  
1000 kinderen gescreend!

Leven en werken in een ander 
land kan de eyeopener zijn die je 
nodig hebt om niets meer als 
vanzelfsprekend te beschouwen.

ANDREA RODRIGUEZ HERNANDEZ | KAMPALE (OEGANDA) – AFRICAN 
STUDIES

SJOERD VERSCHOOR | BLANTYRE (MALAWI) – GENEESKUNDE

“

“
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LISF-prijs en Janneke Fruin-Helb Beurs
Ruim tachtig studenten vertrokken in het collegejaar 2018/2019 
voor studie, stage of onderzoek naar bestemmingen over de hele 
wereld. Van alle eindverslagen die we ontvingen, verdienden er 
tien een plaatsje op de shortlist voor de LISF-prijs. Vijf studenten 
werden genomineerd voor de Janneke Fruin-Helb Beurs.

De Janneke Fruin-Helb Beurs wordt toegekend aan de student 
wiens voorstel het best voldoet aan de kwalificatie ‘buitenge-
woon goede en creatieve onderzoeksvraag’. De eer viel te  
beurt aan Shirley van der Maarel, masterstudente Culturele 
Antropologie en Ontwikkelingssociologie, voor haar voorstel om 
vanuit haar specialisme Visuele Etnografie onderzoek te doen in 
Valle di Comino (Italië) om daar met behulp van participatieve 
en visuele methoden te begrijpen hoe vluchtelingen een gevoel 
van thuis creëren. 

Jong talent stimuleren

Studentenprijzen 

Geweldig zoals het LUF 
mijn onderzoek mede  
mogelijk heeft gemaakt.  
En dan nu deze prijs!
Shirley van der Maarel

Leidse Universitaire Scriptieprijzen
Voor de scriptieprijzen komen scripties in aanmerking van 
masterstudenten die zijn afgestudeerd in het collegejaar 
2017/2018. Elke faculteit mag één scriptie voordragen. De jury 
las wederom met veel bewondering het resultaat van de 
maandenlange inspanning van zeven Leidse studenten.

Koen van den Dool, genomineerd vanuit de Faculteit Gover- 
nance and Global Affairs, ging er met de eerste prijs vandoor 
voor zijn scriptie over cyber security. De jury was vol lof over zijn  
werk dat richting geeft aan verder onderzoek op het gebied  
van internetveiligheid, toegespitst op de rol van staten. 

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

SHIRLEY VAN DER MAAREL ONTVANGT EEN BOS BLOEMEN UIT HANDEN VAN DE VOORZITTER VAN DE 
LISF-COMMISSIE, DR. RACHEL SCHATS

De LISF-prijs voor het beste verslag ging dit jaar naar Laura 
Lübbert. Als masterstudente Moleculaire Genetica en Biotech-
nologie vertrok zij – met een beurs van het LUF Internationaal 
StudieFonds (LISF) – naar het California Institute of Techno-
logy (Caltech) in de Verenigde Staten. Ze deed hier onderzoek 
naar de werking van antidepressiva op celniveau. Volgens  
de jury laat haar verslag het best zien waartoe een buiten-
landse stage kan leiden door zelf initiatief te nemen. “Je plek 
vinden in een laboratorium door zelf onderzoek op te zetten, 
je weg vinden in een wereldstad als Los Angeles. Laura is er 
glansrijk in geslaagd.” 

De tweede prijs werd in de wacht gesleept door Erwin Dijksta, 
student bij Rechtsgeleerdheid. De jury was onder de indruk van 
de persoonlijke zoektocht van Erwin, resulterend in een scriptie 
over de maatschappelijke positie van gehandicapten en hoe die 
haar weerslag vindt in wetgeving. Classicus Cecile de Jong 
mocht de derde prijs in ontvangst nemen voor haar scriptie 
over de grammatica van Griekse wiskunde. Een bijzonder 
compliment van de jury over de wijze waarop Cecile alfa- met 
bèta-wetenschap combineert.

“
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Geweldig zoals het LUF 
mijn onderzoek mede  
mogelijk heeft gemaakt.  
En dan nu deze prijs!
Shirley van der Maarel

Afscheid Stan de Klerk-Waller
Begin 2020 gaf Stan de Klerk-Waller de voorzittershamer  
door aan Aletta Stas-Bax. Met veel enthousiasme sprak Stan 
over haar opvolger: “Aletta’s ervaring als ondernemer en  
talent als verbinder zullen van grote waarde blijken in ons 
streven naar meer maatschappelijke impact van de universi-
teit.” Zelf kijkt de voormalig voorzitter met vertrouwen naar  
de toekomst, maar blikt ook terug op zes bijzondere jaren 
waarin ze samen met de leden van het dagelijks bestuur  
een cruciale rol speelde in de steeds nauwere samenwerking 
tussen het LUF en de universiteit. 

In het voorwoord van ons vorige jaarverslag sprak Stan haar 
dank uit richting de schenkers van het LUF: “Het was mij een 
grote eer en een bijzonder genoegen om voorzitter te mogen zijn 
van dit fantastische fonds. U allen – begunstigers, vrijwilligers, 
medebestuursleden, medewerkers van het LUF en Alumnibu-
reau, 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.” Als 
dank voor haar inzet ontving de scheidend voorzitter, op het 
Sleuteldragersdiner van 2019, de Universiteitspenning uit 
handen van rector magnificus Carel Stolker.

Benieuwd naar de projecten die Stan het meest zijn bijgebleven? 
Bekijk dan het filmpje dat we maakten voor de Cleveringabijeen-
komsten 2019 op www.LUF.nl/stan. 

Bijzonder hoogleraren vanwege het LUF  
Per 31 december 2019
Prof.mr. Arjan Blokland         Criminologie en strafrecht 
Prof.dr. Birte Forstmann       Neurowetenschappelijk testen   
                 van psychologische modellen 
Prof.dr. Paul Kessler                Botanische tuinen en botanie  
                 van Zuidoost-Azië
Prof.dr. Peter Lucas                Kunstmatige intelligentie 
Prof.dr. Dirk de Vries               Bouwhistorie en erfgoed 
Prof.dr. Jan Wijbrans              Geologie 

Bijzonder hoogleraren vanwege de Stichting  
Lorentz Fonds
Vanuit de Stichting Lorentz Fonds, dat onderdeel is van het LUF, 
worden twee leerstoelen bekleed:

Prof.dr. Jan Willem van Holten      Theorie van superzwaarte- 
          kracht en kosmologie   
          (Lorentz-leerstoel Leiden)
Prof.dr. Paul van der Schoot            Theoretische natuurkunde  
          (Lorentz-leerstoel Utrecht)

Beide hoogleraren hebben in 2019 hun tweede termijn van vijf jaar 
afgerond, waarmee de bijzondere leerstoelen ophielden te bestaan.

Universitaire leerstoelen gefinancierd uit Fondsen  
op Naam
Vier leerstoelen worden mogelijk gemaakt vanuit specifieke 
Fondsen op Naam dan wel samenwerkingsverbanden:

Prof.dr. Niels Blokker           Internationaal institutioneel recht  
              (Schermersleerstoel)
Prof.dr. Helen Duffy             Internationaal humanitair recht   
              (Gieskes-Strijbis Fonds)
Prof.mr. Ton Liefaard           UNICEF Chair Children’s Rights
Prof.mr. Kees Waaldijk        Comparative Sexual Orientation  
              Law (Betsy Brouwer Fonds)

Ontwikkeling van wetenschapsgebieden

Bijzonder hoogleraren
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Waar ontmoetten we elkaar?

Evenementen

Dies voor alumni
Twee jaar eerder kleurde de sneeuw de straten nog wit. 
Op de dies voor alumni 2019 leek de lente juist net 
begonnen. In de stralende zon vonden ruim vijfhonderd 
alumni hun weg naar het Kamerlingh Onnes Gebouw 
om de 444ste verjaardag van hun alma mater te vieren 
te midden van Leidse wetenschappers, jonge onderzoe-
kers en oud-studiegenoten.

Negen wetenschappers stonden zaterdag 16 februari klaar 
om met veel enthousiasme te vertellen over de laatste 
ontwikkelingen in hun vakgebied. Zo nam prof.dr. Jet Busse-
maker een volle collegezaal mee in haar onderzoek naar 
gelijke kansen in de zorg en voerde prof.dr. Dirk van Delft zijn 
publiek mee naar het Leiden van Albert Einstein. 

Een primeur
Voor het eerst deed een van de colleges ook dienst als 
boekpresentatie. Prof.dr. Willem Otterspeer schreef Het 
Horzelnest: de Leidse universiteit in oorlogstijd, gebaseerd op 
bijzonder, persoonlijk archiefmateriaal. Na het college over 
deze turbulente periode in de geschiedenis van de universi-
teit, ontving rector magnificus Carel Stolker een exemplaar uit 
handen van de emeritus hoogleraar zelf. 

Het stimuleren van jong talent
Het LUF ondersteunt jonge wetenschappers bij hun eerste 
stappen op de academische ladder. Twee van die weten-
schappers waren aanwezig om hun werk te delen met de 
Leidse alumni. Dr. Rachel Schats deed archeologisch 
onderzoek naar malaria in de Lage Landen en gebruikte daar-
voor nieuwe biomoleculaire methodes. Dr. Max van Duijn 
werkt aan een database van verhaaltjes van jonge kinderen 
en gaf antwoord op de vraag wat dit ons kan leren over 
taal- en cognitieve ontwikkeling. 

Interactieve workshops
Na het succes van de eerste editie organiseerden we – in 
samenwerking met het Jonge Alumni Netwerk – ook in 
2019 weer een speciaal programma voor de jonge garde. Zij 
konden naast het reguliere collegeprogramma ook kiezen 
voor een workshop ‘Werkgeluk’ of ‘Ondernemerschap & 
Innovatie’. Deelnemers van deze laatste workshop gingen 
onder professionele begeleiding aan de slag met de 
uitwerking van hun innovatieve idee voor een start-up.  

De wetenschap ontdekken  
Een groep van ruim twintig (klein-)
kinderen van alumni bezocht het 
vernieuwde Rijksmuseum 
Boerhaave. Daar leerden zij zelf 
een hartslagmeter maken en 
kregen ze een speciale rondleiding 
in het Anatomisch Theater. 

Nina, tien jaar, schreef in het 
gastenboek: ‘Ik vond het leuk  
om hier een kijkje te nemen en  
ik heb allemaal dingen gemaakt 
en gezien!’

NA HAAR COLLEGE OVER ONLINE VEILIGHEID EN VRIJHEID NAM  
DR. WILLEMIJN AERDTS RUIM DE TIJD VOOR VRAGEN
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Op dinsdag 26 november 1940 betrad professor  
Rudolph Cleveringa het spreekgestoelte van een overvol 
Groot Auditorium. Honderden studenten luisterden die 
ochtend naar zijn protestrede tegen het ontslag van zijn 
Joodse collega’s. Met de Cleveringabijeenkomsten staan 
we samen stil bij deze historische gebeurtenis.

In samenwerking met de regionale Cleveringacomités 
organiseerde het LUF op en rond 26 november wereldwijd 
veertig bijeenkomsten: veertien in Nederland en zesentwintig 
in het buitenland. Hoogleraren die gevraagd worden, ervaren 
dit vaak als een eer en werken graag mee. Professor Cleveringa 
zelf vormt geregeld een bron van inspiratie voor wat betreft de 
inhoud van de lezingen. Zo sprak prof.dr. Willem Otterspeer in 
Rotterdam over het universitaire verzet en plaatste prof.dr. 
Henk te Velde in Arnhem de protestrede in de context van onze 
vaderlandse spreektraditie. 

In Nice nam dr. Rob de Wijk zijn toehoorders mee in de ‘Chinese 
droom’ van president Xi. Hoe spelen de nieuwe industriële 
revolutie, het protectionisme van Trump en de Brexit hierin een 
rol? In Calgary vertelde prof.dr. Ian Alwayn de aanwezige 
alumni alles over de laatste ontwikkelingen binnen de 
regeneratieve geneeskunde. Hoe kunnen we organen repareren 
in plaats van vervangen? 

Cleveringabijeenkomsten

Het is een levende traditie,  
het idee van onze universiteit  
in actie, overgedragen van 
generatie op generatie.
Prof.dr. Wim Voermans, spreker  
Amsterdam & Genève

Het is belangrijk om het  
gedachtegoed van Cleveringa,  
en alle anderen die morele  
moed hebben getoond,  
springlevend te houden.
Jennifer Schouten, comitélid Haarlem

Vrijheid over de grens
De Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten 
organiseert ieder jaar de Avond van Cleveringa, met vrijheid 
in al haar vormen als centraal thema van debat. Op 28 
november verzamelden meer dan honderd studenten zich in 
het Kamerlingh Onnes Gebouw voor een blik ver over de 
eigen landsgrenzen, naar censuur, surveillance en het sociaal 
kredietsysteem van China. Samen met deskundigen van de 
universiteit en Instituut Clingendael discussieerden studen-
ten en academici over het vrije woord en zijn plek in de 
moderne Chinese samenleving.  

PROF.DR. WILLEM OTTERSPEER GAF COLLEGE IN HET SOCIËTEITSGEBOUW VAN KONINKLIJKE ROEI- EN ZEILVEREENIGING ‘DE MAAS’ IN ROTTERDAM

“

“
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Waar vindt u ons?

Contact met onze schenkers
Als schenker houden we u graag op de hoogte van de vele  
bijzondere projecten die u mogelijk maakt. Zo ontvangt u jaarlijks  
de LUF-nieuwsbrief met een selectie van wetenschappelijke 
projecten, verrijkende studiereizen en originele evenementen. 
Ook sturen we geregeld updates per e-mail en ontmoeten we 
elkaar op de evenementen van het LUF. Voor het meest recente 
nieuws kunt u altijd terecht op onze website www.LUF.nl. 
Daarnaast zijn we actief op verschillende sociale media, waaron-
der Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Volgt u ons al?

LUF in Leidraad
In het alumnimagazine van de universiteit komt u het LUF veelvuldig tegen: met aankon-
digingen van evenementen, interviews met wetenschappers die een LUF-subsidie 
ontvingen en verhalen van onze schenkers zelf. In de mei-editie van 2019 vroegen we drie 
Sleuteldragers waarom zij het LUF steunen. “Ik vind het belangrijk om mensen op 
intellectueel vlak te steunen,” vertelde Hélène Gorter-van Gorp. “Dát doen waar je hart 
ligt, jezelf ontwikkelen en keuzes maken, het heeft mij zoveel gebracht. Maar daar moet je 
wel de mogelijkheid voor hebben. Via het LUF steun ik graag studenten die niet zo maar 
middelen hebben om hun horizon te verbreden en buitenlandse ervaring op te doen. Het 
is precies dat wat het LUF kan betekenen.” Eerdere edities van Leidraad nog eens inkijken? 
Dat kan via www.universiteitleiden.nl/leidraad. 

Een student aan de lijn
In de zomer van 2019 nam een team van enthousiaste studenten 
plaats in een van de zaaltjes van het Lipsius. Vanuit deze locatie aan 
de Witte Singel namen zij contact op met de generaties die hen 
voorgingen. Het resultaat? Vele mooie gesprekken over het studen-
tenleven, over gevreesde en geliefde docenten en over het leven ná 
de universiteit. De alumni werd ook gevraagd of zij zich als donateur 
van het LUF wilden verbinden aan hun alma mater.

Voor de studenten is de belcampagne een unieke manier om in contact te 
komen met Leidse alumni. Ze vergroten hiermee hun netwerk – meerdere 
stageplekken werden ter plekke geregeld – en de kennis en ervaring van 
alumni kan helpen bij keuzes rondom studie en loopbaan. Ging de telefoon 
ook bij u over? Dan hopen we dat u een prettig gesprek heeft gehad en dat u 
dat Leidse gevoel weer even heeft ervaren. Aan alle nieuwe donateurs: dank 
voor uw steun en welkom bij een bijzondere groep van betrokken schenkers. 
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Bijzondere giften

Donaties, schenkingen & legaten

     Rie en haar Heeren
Bijna zeventig jaar maakte ze schoon in Minervahuis ’t Heeren-
hoeckje aan Rapenburg 110: de legendarische Leidse Rie Schild-de 
Groen. Ze kwam er iedere dag en begon de dag met een kopje 
koffie. Daarbij dienden alle bewoners aanwezig te zijn, want de 
filosofie van Rie was: ’s Avonds een vent, ’s morgens een vent.  

Geen ander dan Rie zag het Leidse studentenleven zo verande-
ren. In 2007 kreeg zij de Universiteitspenning voor haar 
belangrijke rol tijdens de studietijd van bewoners en oud-bewo-
ners van Rapenburg 110. De geliefde hospita overleed in 2017 op 
94-jarige leeftijd, maar haar rol in het leven van Leids talent is 
niet uitgespeeld. Met het Schild-de Groen Fonds ondersteunt zij 
jonge wetenschappers bij hun onderzoek ter preventie en 
behandeling van alle vormen van kanker. In november kwamen 
de huidige en vele oud-bewoners van Rap 110 in het Klein 
Auditorium bijeen ter ere van Rie en de instelling van haar fonds. 

Alle projecten die wij in dit jaarverslag uitlichten – en de vele andere waarvoor we een veelvoud aan pagina’s nodig 
zouden hebben – waren niet mogelijk geweest zonder de steun van onze schenkers. We bedanken de alumni die zich 
verbonden voelen met hun alma mater en alle anderen die bijdragen aan vooruitgang en innovatie. 

Het LUF mocht in 2019 onder meer de volgende schenkingen ontvangen: 

Voor Fondsen op Naam
€ 550.000    voor het Schild-de Groen Fonds
€ 195.287    voor het I.H.A. Kneip Fonds
€ 100.000    voor het Betsy Brouwer Fonds
€ 100.000    voor het Fonds Mr. J.J. van Enter ‘Pro Universitate’ 
€ 85.000       voor het Van Dishoeck-de Zeeuw Fonds
€ 84.750       van Stichting Verpakking en Milieu, waarvan  
      € 50.000 voor het LUF-SVM Projectsubsidie Fonds  
      en € 34.750 voor het onderzoek ‘Governance in  
      het verpakkingenbeleid’
€ 73.524       van het Gieskes-Strijbis Fonds voor het  
      Kalshoven-Gieskes Forum
€ 50.000      voor het Kroese-Duijsters Fonds
€ 50.000      voor het Fonds Numata Chair
€ 45.000      voor het Van Wersch Springplank Fonds
€ 41.000      voor het Fonds UNICEF-Chair Children’s Rights,  
      waarvan € 10.000 van Simmons & Simmons
€ 30.000      voor het Fonds Wetenschappers in Verdrukking
€ 30.000      voor het Prieneke van Hoeve Phd Fellowship Fund
€ 30.000      voor het Kuiper-Overpelt Studiefonds
€ 25.000      voor het A.W. Hins Fonds t.b.v. de leerstoel   
      Mediarecht en informatiesamenleving
€ 25.000      voor het H.L. Wesseling Fonds
€ 20.000      voor het Swaantje Mondt Fonds
€ 15.000      voor het LUF - Lutfia Rabbani Foundation   
      Scholarship Fonds
€ 10.000      voor het P.A. Jager-van Gelder Fonds
€ 10.000       voor het Hakkenberg αβγ - Integratie Fonds
€ 10.000       voor het Fonds JMB - Verdraagzaamheid onder- 
      zoeken en aanleren
€ 10.000       voor het Han-Crebolder Fonds
€ 10.000      voor het Inge Voesten-Appel Fonds
€ 5.125       voor het Fonds voor Romeinse Archeologie
€ 5.000      voor het Fonds Psychologie en Economisch Gedrag
€ 5.000       voor het Bakels Fonds
€ 5.000       voor het Jobje van den Bergh-Simons Fonds
€ 4.000      van de Stichting Oukha voor het Leiden  
      Empowerment Fonds

Denkt u erover zelf een Fonds op Naam in te stellen of een 
bijdrage te doen aan een bestaand fonds? Kijk voor meer 
informatie op www.LUF.nl/fon. 

Alumni van de toekomst
In 2019 mocht het LUF bijna 2.300 nieuwe studentleden 
verwelkomen. Zo komt het totale aantal op 9.400 student-
leden 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 2019 werd er door het LUF  
€ 47.375 toegekend, waarvan € 18.305 aan het Mandela 
Scholarship Fund. 

Overige giften
€ 144.800     Legaat mevrouw Taselaar-Baretta
€ 73.149      van Stichting Elise Mathilde
€ 30.000       van Stichting Dioraphte
€ 27.800      van Stichting Dela
€ 25.000       van een anonieme schenker
€ 15.000      van Stichting Wijnkeul
€ 10.000      van de Frederique Constant Foundation
€ 6.688,80    (USD 7.500) van dhr. Ian J. Cohn voor het  
      Palloures Project

DE (OUD-)BEWONERS DROEGEN SPECIALE STROPDASSEN MET DE 
BEELTENIS VAN MEVROUW SCHILD-DE GROEN
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De structurele steun van onze Sleuteldragers is onmis- 
baar voor vernieuwend onderzoek en onderwijs in een 
bloeiend academisch klimaat. Als blijk van dank  
organiseren we een aantal keer per jaar speciale evene-
menten voor deze bijzondere groep schenkers.

Een netwerk van schenkers

Sleuteldragers

Onze Sleuteldragers per 31 december 2019

Dhr. mr. J.P. Aalders | Mevr. mr. I.A.M. van Affelen van Saemsfoort | Dhr. dr. H.A. Algra | Mevr. C.M. Alkema - Hilbrands | Dhr. prof.mr. E.A. Alkema 
| Dhr. drs. J.K. van Andel | Mevr. mr. A.E. André de la Porte - Hooijkaas | Dhr. mr. N.A. André de la Porte | 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. mr. M.H.E.C. Barge - van Engelen | Dhr. mr. R.H.A. Barge | Mevr. dr. R.M.Y. Barge | Dhr. mr. 
H.J.M. Bartels | Dhr. dr. J.J. van Beele | 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. mr. K. van Beuningen - Dietrich | Dhr. mr. H.A. van Beuningen | Mevr. drs. M. van Beuningen | Dhr. mr. W.F. van Beuningen | Mevr. D.J.M. 
Bicker Caarten | Dhr. drs. D.P.J. Biemond | 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. A.A.A. Boekhorst - van der Pluijm | Dhr. mr. R.H. Boekhorst | 
Mevr. mr. P.C. Boelaars - van Hoeken | Mevr. mr. S.E. Boellaard - Roeters van Lennep | Dhr. drs. W.P.A. Boellaard arts | Dhr. dr. H.H. de Boer arts | 
Mevr. B.E. Boertje | Mevr. mr. S.L. van Boetzelaer - Wersch | Mevr. mr. S.C. de Bok - Vervest | Dhr. mr. J.M. Boll | 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 | Mevr. H.N.L. Boreel - van Riemsdijk | Dhr. Jhr. mr. G.F. 
Boreel | Dhr. Jhr. drs. F.E.P. Boreel | Mevr. N. ten Bosch | 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. D. ter Braak | Dhr. drs. M.B. Braber | Dhr. mr. M.J.F. 
in de Braekt | Dhr. mr. J.R. Brakema | Mevr. mr. C. Brederije | Dhr. mr. A. Breekveldt | Dhr. prof.dr. D.D. Breimer | Dhr. dr. J.W. Briët | Mevr. drs. J. 
Brinkhorst - Heringa | Dhr. prof.mr. L.J. Brinkhorst | Dhr. mr. M.A. Broeders | Mevr. E. Broeders - Sachs | Dhr. drs. J.H. ten Broeke | Mevr. mr. J.J. 
Broese van Groenou - Gratama | Dhr. drs. D.P. Brouwer | Mevr. drs. A.G.M. van Brunschot | Mevr. M.L.G. Bunker | Mevr. Jkvr. mr. M.H.J.P. van But-
tingha Wichers | Dhr. mr. Th.Th. Byvanck | Mevr. drs. R.A. de Caluwé - Sharpe | 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. drs. M.M. Coelingh Bennink - de Boer | Dhr. drs. M.S.L. Cohen 
| Mevr. mr. A.M.L. Cohen - Koningsveld | Dhr. prof.dr. A.F. Cohen | Mevr. dr. T.E. Cohen - Overbeek | Mr. I.J. Cohn BA | Mevr. H.R. Collot d’Escury - 
Hooft Graafland | Mevr. mr. W.R.A. Collot d’Escury - de Blocq van Scheltinga | Dhr. mr. M. Corsten | Dhr. drs. J.W. Cramer | Mevr. mr. H.S.C. Cre-
bolder | Dhr. dr. P.H.W.M. Daverveldt | Dhr. E. Dedeić LL.M. | 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. mr. G.R.C. Dierick | Mevr. prof.dr. E.F. van Dishoeck | Dhr. dr. P.G. van Ditzhuyzen 
| Mevr. drs. A. Dobbelaar - Boelmans Kranenburg | Mevr. mr. Ch.D.W. Doeksen - van Galen Last | Dhr. mr. G.V.H. Doeksen | Mevr. K.A. Doeksen - 
Kleykamp | 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. drs. C.S. Doude van Troostwijk - Terwogt | Mevr. C. van Driel - Murray | Dhr. mr. A.E. Driessen | Dhr. mr. P.J. van Duinen | Dhr. 
mr. F.B. Durksz | Mevr. drs. H.A. Durksz | Mevr. mr. A. van der Dussen - Onsman | Dhr. mr. W.F. Dutilh | Dhr. prof.dr. S.J. Edixhoven | Dhr. C.J. 
Edwards BA | Dhr. mr. L.P.M. Eenens | Dhr. dr. W.F. Eggink arts | Dhr. dr. A.J. Elen | Dhr. mr. E.P. Elink Schuurman | Mevr. drs. J.L.E.A. Elink Schuur-
man - Gastelaars | Mevr. mr. E. Elkerbout | 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. mr. M.H. Frech | Mevr. drs. E. Frech - Nije | Mevr. drs. J.M.C. Frens - Geurts 
| Dhr. dr. A.M. Frens | Mevr. prof.dr. J. Frishman | Mevr. drs. A.M. Fruin - Helb | Dhr. Jhr. mr. H.C. van Geen | Mevr. A.H. van Geen - Gratama | 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. mr. C.M. Glaze-
ner - Insinger MBA | Dhr. P.C.J.A. Goderie arts | Mevr. N.A.W. van Goens Youskine | Mevr. mr. M.E. van der Goes - Doeksen | Mevr. mr. L.Y. Gonçal-
ves - Ho-Kang-You | Mevr. drs. J.F. van der Goot - Nauta | Dhr. mr. O.B.J. Gorter | Mevr. drs. H.M.A. Gorter - van Gorp | Mr. F.D. Grant PhD | Mevr. 
drs. E. Gratama | Dhr. ir. R. Gratama | Dhr. drs. H. Gratama | Dhr. R. Gratama | Dhr. mr. R.H. van Grieken | Mevr. C. van der Grijp - Baneke | Dhr. 
mr. E.J. van der Grijp | Dhr. mr. W.A. Groen | Mevr. J.T.C.J.M. de Groot - Soete | Dhr. C.H.M. de Groot arts | Mevr. prof.dr. C.J.M. de Groot | 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 | Mevr. dr. A. Hakkenberg | Dhr. prof.drs. V. Halberstadt | Dhr. mr. O. Hammerstein | Dhr. prof.dr. J.F. Hamming arts | Mevr. mr. G. Ham-
ming - Hamburger | Dhr. mr. C.L. Hamming | Dhr. mr. W.H.L. Han | Mevr. drs. H.J. ‘t Hart - van den Muyzenberg | Dhr. A.Ph.J. de Haseth Möller | 

WILT U OOK  
SLEUTELDRAGER 

WORDEN? KIJK OP 
WWW.LUF.NL/

SLEUTELDRAGER

Kijkje in de wetenschappelijke keuken
Op het eerste Sleuteldragersevenement op de Campus Den 
Haag vertelden drie wetenschappers wat zij hebben bereikt 
met steun van de schenkers van het LUF. Biologiestudent 
Tim Rietbergen ontdekte een nieuwe vleermuizensoort,  
dr. Monique Jongbloed creëerde 3D-modellen van hartafwij-
kingen en prof.dr. Wim Voermans onderzocht welk verpak-
kingsbeleid het beste werkt voor economie én milieu.

Sleuteldragersdiner
De voormalige universiteitsbibliotheek was ook deze keer  
weer het startpunt van het Sleuteldragersdiner in oktober.  
Na een woord van welkom van de rector, spoedden de dames 
en heren zich in de avondzon naar het Rijksmuseum van 
Oudheden. In de Tempelzaal zochten zij hun plaats aan de  
naar Leidse wetenschappers vernoemde tafels. Chemicus  
Sjaak Neefjes, een van de sprekers deze avond, nam zijn 
toehoorders mee in de jarenlange strijd om een veelbelovend 
kankermedicijn, dat van de Nederlandse markt verdween,  
weer terug te halen. 
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Mevr. G.W. Hattink - André de la Porte | Mevr. drs. F.S. Hattink - van Nieuwkuyk | Dhr. mr. R.R. Hazewinkel | Mevr. dr. C.Q. van Heeren | 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. | Mevr. mr.drs. L.C. 
Hennink - Wijers | Dhr. prof.mr. H.J. van den Herik | Dhr. prof.dr. R.M. Hermans | 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. drs. R.J. Hissink | Dhr. mr. W.B. Hoekstra 
| Mevr. drs. W.S. van Hoeve | Mevr. drs. A.E. van der Hoeven | Dhr. prof.dr. P.C.W. Hogendoorn | Dhr. dr. A.A. Hogewoning | Dhr. dr. P.W. den Hol-
lander | Dhr. drs. W.A. Hoogduin | Dhr. H.J.F. Hoogendijk LL.M. | Dhr. drs. M.N. Hoogeveen | Mevr. mr. H.J. Hoogeveen - Bronsgeest | Dhr. F.Y.Q. 
Hoorweg MSc | Mevr. mr. L.D.A. van Houwelingen | Dhr. mr. D.H. van Hövell tot Westerflier | Dhr. mr. P.G. Hugenholtz | Dhr. J.R. Huisman | Dhr. 
mr. J.B.A.A. 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 | Dhr. mr. J.E. Jansen | Dhr. drs. B.J. 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 | Dhr. mr. H.P. de Kanter | Mevr. drs. W.E.A. de Kanter - Koppenol | Mevr. mr. H.J. Kapteyn - Streef | Dhr. prof.mr. P.J.G. Kapteyn | 
Mr. prof. S. Katsura | Dhr. mr. G.G. Keij | Mevr. drs. C.M. Keijzer | Dhr. prof.dr. P.H. Kes | Mevr. C.J.F.M. Keulen | Dhr. dr. H.E. Keus | Mevr. G.C.M. Ke-
venaar - Dierick | Dhr. mr. L.R. Kiers BA | Dhr. dr. M. Kiewiet de Jonge | Dhr. mr. F.W. Kist | Dhr. A.J. Kist | Dhr. mr. B.A. Kist | Dhr. prof.dr. R.J.M. 
Klautz | Mevr. drs. S.E. Klay - Smit | Dhr. drs. N.H. Klay | Mevr. mr. C.S. de Klerk - Waller | Dhr. mr. J.P. de Klerk MBA | Mevr. drs. E.S.F. de Klerk - den 
Tonkelaar | Dhr. mr. J.O. van Klinken | Dhr. mr. A.M. Kloosterman | Mevr. drs. J.M. Kloosterman - Keeman | Dhr. T.H.M. Kloosterman | Mevr. drs. 
C.J. Knapen | Dhr. mr.drs. W. Knibbeler | Dhr. mr. D. Knottenbelt | Mevr. mr.dr. M.L. Koemans MSc | Dhr. mr. P.C.L. Kooijman | Dhr. drs. T.P.G.E. 
Koomen | Dhr. drs. R. Koopmans MBA | Dhr. mr. B.R. Körner | Mevr. dr. J.E. Korteweg | Mevr. dr. H.S. de Koster | 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 | Mevr. drs. E. Kröner - Tamboezer | Dhr. dr. A.W. Kröner | Dhr. mr. R.P. Kröner | Dhr. drs. R.W.M. Kropholler | Mevr. dr. E.J.T. Krul 
| Dhr. mr. A.C. Kruseman Aretz | Mevr. M.R. Kuethe LL.M. | 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 | Mevr. M.E. Kuipers MSc | 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 | Dhr. mr.ir. J.H. van Lint | Mevr. drs. L.E. Loader - van den Muyzenberg | Dhr. dr. P.L. 
Loader | Dhr. mr. H. Lodder    | Mevr. mr. J.C.S. Lodder - Romijn | Dhr. mr. J.F. Lodeizen | Mevr. mr. J. Lolcama - Born | Dhr. mr. E. Lolcama | Mevr. mr. 
M.L.A. van Loon - Labouchere | Mevr. mr.drs.lic. M.H.A.P. Lo-Sin-Sjoe - Geurts | 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 | Dhr. mr. R.H. van der Meer | Dhr. drs. P.H. van der Meer | Dhr. mr. J.W. 
Meeuwis | Dhr. drs. A.F. Meijer | Mevr. drs. M.Y. Meijer - Bergmans | 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.drs. L.Th.P. Menken | Dhr. mr. W.E. 
Merens | Dhr. mr. A.C. Metzelaar | Mevr. C.E. Meurs BSc | Dhr. mr. P.B. Mijnster | Dhr. prof.dr. B. Mochtar | Mevr. drs. W.J. Möhring | Dhr. R.D.A. 
Molkenboer | Mevr. mr. A.B. Molkenboer - Hamming | Dhr. dr. J.C. Mondt | Mevr. mr. M.A.A. Mondt - Schouten | Mevr. M.H.C. de Mooij - Morshuis 
| Dhr. R. de Mooij | Mevr. L.S. Moors LL.M. | Dhr. mr. W.H.A.M. van den Muijsenbergh | Dhr. mr. R.R.J.F.H. Muller | Dhr. mr. M.H. Muller | Mevr. dr. 
A. Mulock Houwer - Linssen | Mevr. mr. M.I. Munting - Fernandez Niemann | Dhr. mr. J.N. Munting | Mevr. B. Murray | Dhr. prof.dr. R.G.H.H. Ne-
lissen | Dhr. mr. F.W. de Nerée tot Babberich | 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 | Mevr. mr. C.W.N. van Nieuwkerk | Mevr. mr. J.M.M. Nieuwland - Keulen | Dhr. mr. S.A. Nieuwland | 
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 | Dhr. mr. E.P.J. Ockers | Dhr. mr. D.M. Ogilvie | Mevr. drs. C.M. Ogilvie - Ema-
nuelson | Mevr. drs. W.W.M. Oomens - Kruijtzer | Mevr. drs. M.S. Oort - Lissy | Mevr. drs. M.H.L. Oosterhuis - van ‘t Haaff | Dhr. drs. A.R. Oosterhuis 
| Mevr. H.C.C. Ouwerkerk - Verspijck | Dhr. mr. W.J. Ouwerkerk | Dhr. mr. A.V. Paardekooper | Dhr. mr. J.P.A. Paijmans | Dhr. drs. D.H. de la Parra | 
Mevr. drs. C.M.J.C. Pauw - van Doormalen | Dhr. drs. A. Pechtold | Dhr. mr. D.G. Peterich | Dhr. mr. R. Pfeiffer | Mevr. dr. J.J.P.M. Pieters | 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. prof.mr. J.E.J. Prins | Mevr. M.L. van Putten LL.M. | Dhr. O.P. Quist LL.M. | Dhr. A.A. Quist LL.M. 
| Mevr. M.A. Raaphorst | Mr. S. Rabbani | Dhr. mr.drs. W.F. van Rappard | Mevr. mr. N.T.J. van Rappard - Lammers | Dhr. mr. D.W. van Rappard | 
Mevr. mr. S.M.E. Regehr - Lederer | 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 | Mevr. drs. P.E. Roos - Dam | Dhr. drs. C.F. Roos 
MBA | Dhr. mr. M.D. Rosenberg Polak | Mevr. drs. R.E. Roskam MSc | Dhr. prof.dr. H.J.A. Röttgering | Mevr. drs. H.M. Ruijg | Dhr. W. Ruijs | Dhr. drs. 
M. Rutte | Dhr. mr. J.P.G. Sanders | Dhr. prof.dr. F.W. Saris | Mevr. mr. D.M.B.C. Schilte - Ouwehand | Mevr. mr. J.E. Schoemaker - Mazel | 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. Schre-
ve 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. dr. 
B. Siegerink | Dhr. mr. L.H. Siertsema | Mevr. S. Siertsema - de Vries | Mevr. drs. E.A. Sijpesteijn - Moen | Dhr. M.J. Slendebroek | Mevr. drs. B. 
Slendebroek - Stokhuijzen | Mevr. prof.dr. I. Sluiter | Dhr. R. Smakman MSc | Mevr. mr. C.A.M. Smarius - Dunselman | Dhr. mr. M. Smeets | Mevr. 
mr. E.L.H. Snijders - van Erp | Dhr. mr. J.L. Snijders | Dhr. prof.mr. H.J. Snijders | 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. 
Steenmetser | Mevr. drs. E.P. Stehouwer - Van Iersel | Dhr. prof. C. Sterk | Mevr. C.J.M. Sterk - Berkvens | Dhr. mr. G.A. van der Steur | Dhr. mr. W.F.C. 
Stevens | Mevr. mr. M.R. Stoffer - van Dam | Mevr. mr. M.E.W.M.M. Stoffer - Goldschmeding | Dhr. mr. M. Stoffer | Dhr. drs. R. Stoffer | Dhr. mr. S. 
Stoffer MBA | Dhr. prof.mr. C.J.J.M. Stolker | Dhr. drs. J. Stroeve | Mevr. mr. A.E. Sutorius - van Hees | Mevr. drs. D.J. Swart | Mevr. drs. E.M. Terveer 
MSc | Dhr. Jhr. drs. R.W.F. van Tets | Dhr. ir.drs.drs. R.L. Timmerman | 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. gravin 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. J.C. Verhees - Kranendonk | Dhr. mr. O.N.F. Verloop | Mevr. mr. L.C. 
Verstegen - Kist | Mevr. dr. H.F. Verwey | Mevr. A. Vigeveno - Smits | Dhr. drs. P.P. van de Vijver | Dhr. drs. M.T.P.J. Voesten | Dhr. mr. H.H. Völker | 
Mevr. drs. C.E. Völker - Teixeira de Mattos | Dhr. dr. F.J. Vonk | Dhr. mr. R.P. Voogd | Dhr. mr. H.J. 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 | Dhr. prof.dr. H.J.J. Wellens | Mevr. mr. M.V. Wellink - Vol-
mer | Dhr. dr. A.H.E.M. Wellink | 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 | Mevr. mr. Z.M.J. Westerhout - Jankovich | Dhr. mr. B. Westerhout | Dhr. mr. E.J. Westerink | 
Mevr. C.A.M. Westerink - Heijmeier | Dhr. mr. P.A.J. Westhoff | Dhr. mr.dr. B.T.M. van der Wiel | Mevr. mr. I.M. Wielinga - Pols | Dhr. mr. W.J. Wie-
linga | 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 | Dhr. mr. G.P.M. de Wit | Dhr. Jhr. dr. H.E. Witsen Elias | Mevr. drs. N.E. Witsen Elias - Kool | Mevr. drs. C.S. de Witt 
Wijnen - Jansen Schoonhoven | 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 | Dhr. prof.dr. P.T. de Zeeuw | Dhr. mr. B.P. Zijlmans | Mevr. mr. K.A. Zimmer | Mevr. drs. C.H. van Zoest | Mevr. mr. M.C.I.J. van Zuylen 
van Nyevelt - Dekker MSc | Dhr. mr. S.M. Zwanenburg |
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Nieuwe Fondsen op Naam
Dirkse-Bergsma Fonds; ondersteuning van studenten, 
promovendi en onderzoekers die onderzoek doen naar of 
publiceren over Indonesië.
Van Dishoeck-de Zeeuw Fonds; het stimuleren van jong talent 
in de astronomie, onder meer door de instelling van een Young 
Star Award voor beste scriptie.        Zie kader p. 18
Fonds Psychologie en Economisch Gedrag; ter ondersteuning 
van het kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag.
H.L. Wesseling Fonds; bijdragen aan de vergroting van de 
kennis en de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU.
Hakkenberg αβγ - integratie Fonds; ter facilitering van de 
toepassing van wiskundige en logische basisbegrippen binnen 
het gehele spectrum van wetenschappelijke disciplines.
Leiden Empowerment Fonds; het tot bloei laten komen van 
ambities van wetenschappers en studenten ongeacht hun 
sekse, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of fysieke 
beperkingen.
Schild-de Groen Fonds; ter ondersteuning van wetenschappe-
lijk onderzoek ter preventie en behandeling van alle voorko-
mende vormen van kanker.
*Van Wersch Springplank Fonds; jaarlijkse toekenning van de 
Van Wersch Springplankprijzen voor wetenschappelijke 
publicaties op het gebied van medisch/farmaceutisch en 
juridisch onderzoek.

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 (Canada).
Fonds A.E. Cohen; voor onderzoek naar de geschiedenis van de 
Universiteit Leiden.
Herman J. Coster Fonds; voor studenten en wetenschappers uit 
Zuid-Afrika die aan de universiteit 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 studen-
ten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden of fragiele 
democratieën die een opleiding aan de Universiteit Leiden 
willen volgen.         Zie kader p. 19
LUC Foundation; ter ondersteuning van studenten en projecten 
van LUC The Hague.
LUF Internationaal StudieFonds (LISF); beurzen voor buiten-
landverblijf van excellente studenten.
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.

De fascinatie voor een vakgebied, de wens om een 
nieuwe generatie wetenschappers te steunen, als 
herinnering aan een dierbare. Er zijn tal van redenen 
waarom schenkers besluiten een Fonds op Naam onder 
de vlag van het LUF in te stellen. Op 31 december 2019 
telden we maar liefst 78 van deze fondsen. 

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 1957/1961/1965; ter financie-
ring van de Leidse Universitaire Scriptieprijzen.
‘Ouwe’ Fonds; voor studenten met een fysieke of psychische 
beperking.
Snouck Hurgronjeprijs; voor studentenactiviteiten waarbij  
de verbinding tussen faculteiten, verenigingen, de academi-
sche gemeenschap en de Leidse of Haagse gemeenschap 
gezocht wordt.  
Snouck Hurgronjesubsidie; ter ondersteuning van interfacul- 
taire en maatschappelijk relevante projecten.         p. 6
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. Byvanck Fonds; onderzoek betreffende de 
klassieke oudheid op het snijvlak van archeologie, kunst- 
geschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen.
Fonds voor Romeinse Archeologie; ter ondersteuning van 
onderzoek op het gebied van de Romeinse Archeologie.

Geesteswetenschappen
Jobje van den Bergh-Simons Fonds; bijdragen aan de jaarlijkse 
studiereis van studenten Klassieke Talen. 
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.
Fonds Van Moorsel Rijnierse; voor de studie van het Christen-
dom 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.
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.
P.J. Sijpesteijn Fonds; voor papyrologisch onderzoek.
Legatum Stolpianum; voor een vijfjarige wetenschapsprijs  
op het gebied van godsdienstfilosofie, ethiek en religie- 
wetenschappen.

De fondsen binnen ons fonds

Fondsen op Naam
 

Jong talent in de astronomie – Van Dishoeck-de Zeeuw Fonds
De Leidse hoogleraren Ewine van Dishoeck en Tim de Zeeuw 
stelden een fonds in om jong talent in de wetenschap te  
stimuleren, zowel binnen de Universiteit Leiden als in de Neder-
landse Antillen. Met een mobiel planetarium op Sint-Eustatius  
en op termijn een outreach- en educatieprogramma op de 
Antillen hopen de schenkers ook in dit deel van ons koninkrijk 
kinderen en jongeren te betrekken bij de fascinerende wereld  
van het heelal en hen te inspireren voor bèta en techniek.
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Vaes-Elias Fonds; ter financiering van het Leiden Asia  
Center.
Mr. J.J. van Walsem Fonds ‘Pro Universitate’; ter onder- 
steuning van alfa- en gammawetenschappen.
Fonds voor Zuid- en Zuidoost-Aziatische kunst; studie van 
kunst, oudheden en materiële cultuur van Zuid- en Zuid-
oost-Azië.

Geneeskunde/LUMC
Dr. Anne Bosma Fonds; voor onderzoek op het gebied van 
pathologie.
*Den Dulk-Moermans Fonds; voor gezondheidsonderzoek in  
de breedste zin.
Cella Durksz Fonds; voor onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van bipolaire stoornissen.
Elkerbout-Moene Fonds; voor onderzoek naar aangeboren 
hartafwijkingen.
Dr. Edith Frederiks Fonds; verstrekt beurzen voor genees- 
kundestudenten, 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; reisbeurzen voor promovendi/
studenten t.b.v. het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. 
Mulder-Hamelers Fonds; voor onderzoek op de afdeling 
Endocrinologie van het LUMC.
Nypels-Tans PTSS Fonds; voor onderzoek en innovatieve 
onderzoeksprojecten op het gebied van geneeskunde,  
psychologie en psychiatrie.
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.
Isa Diederiks-Verschoor Fonds; steunen van masterstudenten 
aan het Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimterecht. 
Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds; voor onderzoek/publicatie over 
zee-, waterstaats- en bouwrecht.
Gieskes-Strijbis Fonds; ten behoeve van het Kalshoven-Gieskes 
Forum en de leerstoel Internationaal Humanitair Recht.
Han-Crebolder Fonds; voor studenten Rechtsgeleerdheid om 
ervaring op te doen in het buitenland. 
Mr. P. Heering sr. Fonds; beurzen voor studenten Internationaal 
en Europees Recht.
A.W. Hins Fonds; financiering van een leerstoel op het terrein 
van Mediarecht en Informatiesamenleving.
*Kroese-Duijsters Fonds; voor internationaal congres-, studie- 
of onderzoeksverblijf van promovendi Rechtsgeleerdheid en 
Scheikunde, alsmede voor projecten van wetenschappers 
verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of het Leids 
Instituut voor Chemisch Onderzoek.

*Swaantje Mondt Fonds; om Leidse en buitenlandse promovendi 
van Rechtsgeleerdheid en Wiskunde en Natuurwetenschappen 
in staat te stellen een studieperiode in het buitenland of aan 
de Universiteit Leiden door te brengen.
Prof.mr. H.G. Schermers Fonds; ter financiering van de leerstoel 
Internationaal Institutioneel Recht.
Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds; voor rechtenstudenten 
die voor studie, stage of talencursus naar het buitenland gaan.
Schim van der Loeff Fonds; voor de studie van het internatio-
naal 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 Rechtsge-
leerdheid op het gebied van alumni-activiteiten, de faculteitsbi-
bliotheek 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.
Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund; voor wetenschappe-
lijk onderzoek op het gebied van sterrenkunde, met name door 
het financieren van promotieonderzoek.
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 astrobiologie.
*Slingelands Fonds; ter ondersteuning van wetenschappers 
aan de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen, 
Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde.
Leidsche Sterrewacht Fonds; voor reizen en publicaties van 
onderzoekers in de sterrenkunde. Daarin is opgenomen het 
Kaiser Fonds.
Fonds Van Trigt; ter bevordering van de natuurwetenschappen 
en fysiologie in het algemeen.
* Een aantal fondsen vallen onder meerdere wetenschaps gebieden.  
In dit overzicht zijn deze te herkennen aan de asteriks.

Kennis delen met de wereld
– Kuiper-Overpelt Studiefonds
Dankzij een beurs van het Kuiper-
Overpelt Studiefonds kon de 
Nigeriaanse Chisom Oke-Chinda in 
Leiden het masterprogramma 
Advanced Studies in International 
Children’s Rights volgen. “My year at 
Leiden University was a pivotal 
preparatory year in my journey 
towards ensuring that every child is 
afforded the opportunity and 
resources to live a successful life.” 
Inmiddels is Chisom weer terug in 
haar thuisland en werkt ze bij The 
Ministry of Social Welfare and 
Rehabilitation in Rivers State. Hier 
zet ze haar nieuw verworven kennis 
en kunde in voor de bescherming 
van kinderrechten en de strijd tegen 
mensenhandel.  
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Jaarrekening 2019

Verkorte geconsolideerde jaarrekening

Balans  
(in euro’s na bestemming saldo staat van baten en lasten) 31 dec. 2019 31 dec. 2018

Activa  
Financiële vaste activa 41.679.865 36.279.650
Vlottende activa (vorderingen en liquide middelen) 4.558.241 4.451.908
 46.238.106 40.731.558
  
Passiva  
Eigen vermogen 24.195.059 19.343.540
Fondsen op Naam 18.144.398 17.595.804
Toegezegde subsidies 3.141.208 2.949.273
Overige schulden 757.441 842.941
 46.238.106 40.731.558

Staat van baten en lasten  
(in euro’s) 2019 2018

Baten  
Giften en baten uit fondsenwerving 2.640.236 2.334.662
Resultaat uit beleggingen 6.199.376 -2.236.355
Overige baten 1.815 1.815
 8.841.427 100.122
  
Bestedingen  
Toegekende subsidies 2.590.092 3.064.084
Af: vrijgevallen bedragen -85.878 -89.143
Overige bestedingen 132.946 134.029
 2.637.160 3.108.970
  
Kosten  
Personeelskosten 542.321 461.215
Overige kosten 261.833 210.439
 804.154 671.654
  
Saldo staat van baten en lasten 5.400.113 -3.680.502
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Toelichting jaarrekening

Baten 
De giften en baten uit fondsenwerving zijn toegenomen ten 
opzichte van het voorgaande jaar. Het LUF ontving € 2,6 miljoen 
aan donaties, schenkingen en legaten. Tevens werd een mooi 
resultaat uit beleggingen gerealiseerd van € 8,8 miljoen, 
waarmee het beleggingsverlies van 2018 ruimschoots werd 
goedgemaakt.

Bestedingen: subsidies 
In 2019 is in totaal € 2,5 miljoen aan subsidies toegekend aan 
projecten, wetenschappers, promovendi en studenten van de 
universiteit. Hiervan is € 2,2 miljoen rechtstreeks door het Leids 
Universiteits Fonds uitgekeerd en het overige door de gelieerde 
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. 

Stichtingen

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 Administra-
tiefonds Leiden, waarin de beleggingen van de stichtingen  
zijn ondergebracht. In 2019 is op de beleggingen een 
nettorendement van 16,8% behaald. Per 31 december 2019 
bestaat de beleggingsportefeuille (afgerond) voor 50% uit 
vastrentende waarden, waaronder 0,6% liquiditeiten, en  
voor 50% uit aandelen.

Kosten
In 2019 bedroegen de kosten van fondsenwerving 18,8% van de 
baten uit fondsenwerving. De algemene beheerskosten bedroe-
gen 2,2% van de totale bestedingen aan de doelstelling. 

Het volledige, door de accountant goedgekeurde financiële 
jaarverslag, vindt u op onze website.
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Algemeen Bestuur (AB)
Mw. dr. R.M.Y. Barge (AC)
Dhr. drs. M. van Beek, per 1 februari 2020
Dhr. mr. D. ter Braak
Dhr. drs. J.H. ten Broeke
Dhr. mr. M. Corsten (voorzitter CASSA)
Mw. mr. H.S.C. Crebolder
Dhr. prof.mr. J.M. Hebly, per 1 april 2020
Dhr. mr. D.H. van Hövell tot Westerflier (AC)
Dhr. prof.dr. R.J.M. Klautz
Dhr. mr. F.W. de Nerée tot Babberich
Dhr. mr. L.H. Siertsema (AC, voorzitter)
Mw. mr. E. Storm de Grave-Huyssen van Kattendijke (AC), per 1 
oktober 2019
Dhr. M. de Wit, BSc (studentlid), per 1 januari 2020

De leden met de toevoeging AC vormen samen de Audit 
Commissie van het Algemeen Bestuur.
In 2019 is afscheid genomen van mw. prof.mr. W. den Ouden, 
mw. mr. B.W.G. van der Velden en mw. Y. Versluijs (studentlid).

Dagelijks Bestuur (DB)
Mw. mr. A.F.F. Stas-Bax (voorzitter), per 1 januari 2020
Dhr. prof.dr. B. Steunenberg (vicevoorzitter), per 1 januari 2020
Dhr. mr. D.C. van Wassenaer (penningmeester)
Mw. drs. S.G. Coebergh, per 1 januari 2020
Dhr. drs. P.A.J. Geluk
Dhr. prof.mr. C.J.J.M. Stolker

In 2019 is afscheid genomen van mw. mr. C.S. de Klerk-Waller, 
dhr. prof.dr. F. Koning en dhr. mr. R.H. van Grieken.

Management
Mw. drs. E. Danker, directeur LUF, 1 januari 2019 tot 1 juni 2020
Mw. drs. L.B. Visscher, directeur Alumnirelaties en Fondsenwer-
ving Universiteit Leiden

Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB)
Dhr. prof.dr. B. Steunenberg (voorzitter) - Governance and 
Global Affairs 
Mw. prof.dr. M.G. Knoef (secretaris) - Rechtsgeleerdheid
Dhr. prof.dr. E.J.J. Groenen - Wiskunde en Natuurwetenschap-
pen
Dhr. prof.dr. J.J.M. van Holsteijn - Sociale Wetenschappen, per 1 
juli 2019
Dhr. prof.dr. P.C.N. Rensen - Geneeskunde / LUMC, per 1 januari 
2020
Dhr. prof.dr. M.J. Versluys - Archeologie
Mw. prof.dr. A.B. Wessels - Geesteswetenschappen

In 2019 is afscheid genomen van dhr. prof.dr. F. Koning (Genees-
kunde/LUMC) en mw. prof.dr. M.E. Maeckelbergh (Sociale 
Wetenschappen).

Bestuur & Commissies

Commissie van het LUF Internationaal StudieFonds (LISF)
Mw. dr. R. Schats (voorzitter) - Archeologie
Dhr. dr. N.J. van Doesum - Sociale Wetenschappen
Dhr. dr. M. Eikmans - Geneeskunde / LUMC
Dhr. prof.dr. H. Hoekstra - Wiskunde en Natuurwetenschappen
Dhr. dr. J.A.M.M. Jansen - Sociale Wetenschappen
Mw. dr. S. de Keijzer - buitenlid, NWO
Mw. dr. A.I. Richard - Geesteswetenschappen, per 1 september 
2019
Dhr. dr. B.R. Rijpkema - Rechtsgeleerdheid
Dhr. dr. B.W. Wielstra - Wiskunde en Natuurwetenschappen,  
per 15 september 2019

In 2019 is afscheid genomen van mw. dr. K. Beerden,  
dhr. dr. K. Vrieling (Wiskunde en Natuurwetenschappen)  
en mw. dr. H.F. Westgeest (Geesteswetenschappen).

Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten 
(CASSA)
Dhr. mr. M. Corsten (voorzitter, seniorlid)
Dhr. dr. H.H. de Boer (seniorlid)
Dhr. F. Planjer Msc (seniorlid), per 1 mei 2019
Mw. mr. M.L. van Putten (seniorlid), per 1 juli 2019
Dhr. M. Bakker
Mw. S. van den Berg, per 1 januari 2020
Mw. R. van Dijke, per 1 januari 2020
Dhr. J. Hummel, per 1 januari 2020
Djr. L.S. Kalff, per 1 januari 2020
Mw. D. Keserlioğlu
Mw. N. Ligtenberg
Dhr. G.J. de Munnik
Dhr. W.J. Poot, per 1 januari 2020
Dhr. J. van Staalduinen
Dhr. B.R.W. van Velthoven
Mw. E. Vogelsang
Dhr. M. de Wit

In 2019 is afscheid genomen van mw. mr. I.M. Hendriks (senior-
lid), mw. S.N. Naaman, mw. Y. Versluijs, mw. J.C. de Vries en  
mw. M. Willemsen.

Ereleden van de Raad
Mw. mr. C.S. de Klerk-Waller
Jhr. drs. R.W.F. van Tets

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

De rol van bacteriën bij stress

Verstoringen in de darmflora kunnen invloed hebben op mentaal welzijn. Hoe kan deze connectie gebruikt worden 
bij het voorkomen van stress-gerelateerde aandoeningen? Psycholoog Laura Steenbergen zoekt het uit met een 
projectsubsidie van het LUF en, vanuit de samenwerking tussen de twee fondsen, de Gratama-Stichting.

De Griekse arts Hippocrates zei 2500 jaar geleden al dat alle 
ziektes in de buik beginnen. Ook in taal vinden we de buik vaak 
terug als het over gevoelens gaat. Denk aan het onderbuikgevoel, 
de vlinders in de buik of de steen die op de maag ligt. De 
connectie tussen buik en welzijn wordt dus al lang verondersteld. 
In 2004 begon ook de wetenschap er meer aandacht aan te 
besteden. Japanse onderzoekers ontdekten dat muizen zonder 
darmflora, dat zijn populaties van darmbacteriën, veel sterker 
reageerden op stress, maar dat die reactie ook weer  
terug te draaien was met probiotica, goede bacteriën.

Therapeutische bacteriën
Dr. Steenbergen doet onderzoek naar het ontstaan van 
stress-gerelateerde aandoeningen als angststoornissen en 
depressie. De connectie tussen darm en brein biedt potentie 
voor dit onderzoeksveld. “In eerder onderzoek heb ik laten zien 
dat probiotica de neiging tot piekeren kunnen doen afnemen. 
Wellicht kan de darmflora worden ingezet om stress-gerelateer-
de aandoeningen te voorkomen. Echter, als we willen weten 
welke probiotica de meeste kans maken, moeten we weten  
wat precies het verband is tussen een verstoorde darmflora en 
reacties op emotionele gebeurtenissen. Dat verband wordt 
mogelijk beïnvloed door het immuunsysteem, met name de 
aanmaak van ontstekingsbevorderende moleculen. Eén manier 
waarop de darmflora namelijk met ons brein communiceert, is 
via die moleculen.”

Het nieuwe aan dit onderzoek is dat analyse van het immuun- 
systeem en de darmflora gecombineerd wordt met de methoden 
van psychologisch onderzoek. “Als het gaat om het bevorderen van 
mentaal welzijn ben ik van mening dat alleen écht interdiscipli-
naire inzichten kunnen zorgen voor vooruitgang. Zolang iedere 
wetenschappelijke discipline op zijn eigen eilandje van expertise 
blijft vertoeven, blijven we met vragen zitten.”

Samen sterk
Die interdisciplinariteit betekent dat dr. Steenbergen dit onder-
zoek niet alleen doet. “Veel onderzoeksbeurzen zijn gericht op het 
verdiepen van kennis in plaats van het integreren van kennis die 
al bestaat. Met een LUF-subsidie kan dat ook, maar kun je ook 
breder kijken. Ik creëer niets nieuws, maar ik maak gebruik van 
methoden die al lang bestaan. Ik ga ze alleen integreren. En er is 
niet één persoon die dit allemaal alleen gaat doen, we hebben 
een netwerkje van expertises gevormd dat nieuwe inzichten 
mogelijk gaat maken.”

Het Leids Universitair Medisch Centrum voegt expertise over het 
immuunsysteem toe, evenals het meten van activiteit van dat 
systeem. Daarnaast voegt het bedrijf My Microzoo expertise toe  
in het analyseren van darmflora in ontlastingsmonsters. In 
samenwerking met deze twee partners hoopt dr. Steenbergen de 
relaties tussen verstoringen in de darmflora, het immuunsysteem 
en reacties op emotionele gebeurtenissen in kaart te brengen.

IN HET KADER VAN OUTREACH EN KENNISDELING GEEFT LAURA STEENBERGEN GEREGELD PRESENTATIES  
OP PUBLIEKE EVENEMENTEN. ZO SPRAK ZE IN 2019 OP TEDXALKMAAR OVER HAAR ONDERZOEK.
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