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In mijn voorgaande voorwoord sprak ik mijn zorgen uit over  
wat de coronacrisis op lange termijn zou betekenen voor Leidse 
wetenschappers en studenten. Als fonds stelden we ons ten 
doel om waar mogelijk de academische gemeenschap te 
ondersteunen. En dat hebben we, met uw hulp, gedaan. 
Duizenden donateurs vanuit het hele land gaven aan corona- 
onderzoek van het LUMC via ons crowdfundingsplatform 
SteunLeiden.nl. Verder konden buitenlandse studenten die door 
corona in de financiële problemen raakten een beroep doen op 
noodhulp van het Leids Universiteits Fonds. Zoals u kunt lezen 
in dit jaarverslag bleef er ook ruimte voor tientallen andere 
wetenschappelijke en maatschappelijk relevante projecten.

Als organisatie hebben we ons ingezet om u ook online te 
betrekken bij het werk dat u mogelijk maakt. Zo organiseerden 
we verschillende online bijeenkomsten en hielden we u per 
post en e-mail op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ondanks 
alle beperkingen kijken we terug op positieve resultaten op het 
gebied van beleggingen en fondsenwerving. 

Graag sluit ik af met een woord van dank aan Carel Stolker, die 
op 8 februari 2021 afscheid nam als rector magnificus. Jaren- 
lang was hij vaste gast op onze evenementen waar hij telkens 
weer veel energie en inspiratie haalde uit het persoonlijk con- 
tact met alumni en schenkers. Het bestuur dankt Carel voor zijn 
onvermoeibare inzet voor het fonds. Zijn werk wordt voortgezet 
door Annetje Ottow, de nieuwe voorzitter van het College van 
Bestuur, alumna van de rechtenfaculteit en nieuw bestuurslid 
van het LUF. Samen met haar – en met uw steun als schenker, 
comité- of commissielid – helpen we steeds meer wetenschap-
pers en studenten hun ambities waar te maken. Met uw 
bijdrage van vandaag, werken zij aan de wereld van morgen. 
 

Voor dit eerste voorwoord van mijn hand kijk ik terug op  
een jaar dat eigenlijk met geen pen te beschrijven valt. Het 
coronavirus raasde door ons land en richtte schade aan die  
nog steeds niet geheel te overzien is. Ook nu is het leed nog 
niet geleden, maar ontwaren we wel een sprankje licht aan het 
eind van de tunnel. Voor het Leids Universiteits Fonds zorgden 
onze schenkers vanaf het begin van de crisis al voor het nodige 
licht in het donker. Want ondanks de pandemie, en vaak ook 
juist vanwege de pandemie, toonde u zich in woord en daad 
betrokken bij de wetenschappers en studenten van de 
Universiteit Leiden. 

In de korte tijd dat ik bij de Universiteit Leiden aan de slag  
ben, heb ik al gemerkt hoeveel mensen onze universiteit een 
warm hart toedragen en ben ik onder de indruk geraakt van de 
betrokkenheid van de schenkers van het LUF. Helaas kan ik niet 
voorspellen waar we als samenleving staan op het moment dat 
u dit leest, maar ik hoop u snel – het liefst live en persoonlijk – 
te ontmoeten. Graag hoor ik meer over uw tijd in Leiden, 
waarom u schenker bent geworden en welk wetenschappelijk 
domein uw belangstelling heeft of na aan het hart ligt. 

Boven alles wil ik mijn dank uitspreken voor uw steun. Aan 
Nederlandse studenten, aan buitenlandse talenten die hier 
studeren en aan wetenschappers. Mede dankzij u werken we  
in Leiden aan fundamenteel begrip van de wereld om ons heen 
en oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Uw 
bijdrage vormt de onmisbare stimulans voor baanbrekend 
onderzoek in de universitaire werkkamers, bibliotheken en 
laboratoria. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en graag  
tot snel!

De wereld van morgen

Het LUF in 2020

Licht in het donker

Voorwoord Een jaar in cijfers

Aletta Stas-Bax | Voorzitter Leids Universiteits Fonds

Prof.mr. Annetje Ottow | Voorzitter College van  
Bestuur Universiteit Leiden | Lid dagelijks bestuur  
Leids Universiteits Fonds

Donateurs

Fondsen op naam SteunLeiden.nl 

Studentleden

84 Crowdfundingcampagnes:  3

9.400 
Sleuteldragers

Nieuw: 7

• Subsidies voor jonge wetenschappers
• Reis- en studiebeurzen
• Studentactiviteiten
• Leerstoelen
• Prijzen
• Overige projecten

Nieuw: ruim 2.000 

Inkomsten uit fondsenwerving 

Inkomsten uit beleggingen 

Besteed aan onderwijs en onderzoek

10.386

€ 3.588.343

€ 2.457.616

€ 3.435.617
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Met de bijdrage van onze schenkers ondersteunt het Leids Universiteits Fonds 
jonge onderzoekers aan het begin van hun carrière. Zo kunnen Leidse weten- 
schappers subsidie aanvragen voor de organisatie van of deelname aan congres-
sen en workshops en kunnen promovendi bij ons terecht voor subsidie voor een 
studieverblijf in het buitenland. Daarnaast kennen we jaarlijks beurzen toe aan 
onderzoeks- en onderwijsprojecten op diverse wetenschapsgebieden. 

Het aangeboren immuun- 
systeem in één oogopslag

De oorlog uit kinderen halen

Wetenschappelijke bestedingen

Met een beurs van de Stichting Elise Mathilde Fonds 
en het LUF kan orthopedagoog Sandy Overgaauw 
onderzoek doen naar PTSS onder Syrische vluchte-
lingkinderen in Nederland. Het onderzoek moet 
leiden tot een screeningsmethode waarmee kan 
worden onderzocht welke kinderen een verhoogd risi-
co lopen op het ontwikkelen van een posttraumati-
sche stressstoornis (PTTS).

Uit eerder onderzoek blijkt dat verschillende sociale, cognitieve- 
en persoonlijkheidsfactoren een belangrijke rol spelen bij het 
voorspellen of kinderen PTSS zullen ontwikkelen na traumati-
sche gebeurtenissen. Overgaauw: ‘Maar we weten nog niet 
precies waarom het ene kind wel PTSS ontwikkelt en het andere 
kind niet. Uit eerder onderzoek in een conflictgebied bleek dat 
het empathisch vermogen en de cognitieve flexibiliteit van een 
kind grote invloed hebben op het wel of niet ontwikkelen van 
PTSS, in het bijzonder in relatie tot elkaar.’ 

Dezelfde uitkomsten?
‘Kinderen die hoog scoorden op beide factoren bleken minder 
traumasymptomen te melden’, vertelt Overgaauw. ‘Kinderen die 
hoog scoorden op empathie en laag op cognitieve flexibiliteit, 
bleken daarentegen juist meer traumasymptomen te ervaren.’ 
Maar geldt dat ook voor de Syrische kinderen die naar Nederland 
zijn gevlucht? ‘Om dat vast te stellen repliceren we het onder-
zoek bij deze kinderen’, vertelt Overgaauw. 

Gele en rode doos
Overgaauw gebruikt in haar onderzoek een combinatie van 
vragenlijsten en taakjes op de computer. Bij een van de taakjes 
om de cognitieve flexibiliteit te meten krijgt het kind verschillen-
de dozen te zien die elk een kleur en een afbeelding hebben, 
bijvoorbeeld een gele doos met daarop een hoed afgebeeld, of 

een rode met daarop een auto. Als de kinderen de dozen openen 
blijkt de gele doos met daarop een hoed afgebeeld goud te 
bevatten en de rode doos met daarop een auto een bom. Later 
wordt de inhoud veranderd. Hoe gaat een kind om met het feit 
dat de gele doos met daarop een hoed afgebeeld ineens geen 
goud meer bevat, maar een bom? Hoe snel verwerkt en gebruikt 
het kind deze nieuwe informatie? Overgaauw: ‘Kinderen die 
makkelijk switchen scoren hoog op cognitieve flexibiliteit. Voor 
andere kinderen is dat switchen moeilijker, vooral van negatief 
naar positief: laten doordringen dat er geen bom meer in de 
doos zit, maar goud. Als deze kinderen ook nog hoog empathisch 
zijn, is de kans op het ontwikkelen van PTSS naar verwachting 
groter.’

Aangrijpingspunten voor interventie?
Overgaauw is enorm blij met de LUF-subsidie, waarmee ze een 
aantal belangrijke kostenposten kan financieren: een student-as-
sistent om haar te helpen en een vergoeding voor de deelnemers 
die aan het onderzoek meedoen. Ze verwacht aan het eind van 
het jaar de verzamelde data te kunnen gaan analyseren. Maar 
het belangrijkste moet dan nog komen. Overgaauw: ‘Ik wil kijken 
of de uitkomsten aangrijpingspunten bieden voor een interven-
tiemethode om kinderen uit oorlogsgebieden te helpen om hun 
stoornis te overkomen. Daar zou ik dan heel graag mee aan de 
slag willen.’

LUBEC
Overgaauw is ook verbonden aan het Leids Universitair Behan-
del- en Expertise Centrum (LUBEC). Daar worden patiënten 
behandeld en wordt onderzoek gedaan. Veel van de (volwassen) 
patiënten hebben PTSS. ‘Het onderzoek ligt dus dicht bij mijn 
werk bij LUBEC. Het leert me ook op een iets andere manier naar 
volwassen patiënten kijken. Maar ik wil ook kijken of ik kan 
proberen de oorlog uit kinderen te halen.’ 

Sandy Overgaauw  
bij het Pieter de la 
Courtgebouw in Leiden, 
waar onder meer de 
Faculteit der Sociale 
Wetenschappen is 
gehuisvest. 

Steun voor onderzoek

bestuderen.’ De subsidie die hij vorig jaar ontving vanuit het LUF 
hielp hem om zijn vooruitstrevende plan ook daadwerkelijk te 
kunnen uitvoeren. ‘Als jonge onderzoeker is het vaak lastig om 
geld te vinden om je ideeën uit te werken. Deze subsidie maakte 
het mogelijk om tijd en geld te steken in het ontwikkelen van dit 
project.’

Schat aan informatie
De eerste resultaten wijzen erop dat Jochems aan het einde van 
zijn project in één oogopslag de reactie van meerdere im-
muuncellen en moleculen op verschillende ziekteverwekkers kan 
zien. Informatie die eerder verspreid stond over verschillende 
onderzoeken en immunologieboeken. Met deze bron van 
informatie hoopt Jochems in de toekomst een basis te bieden 
voor het ontwikkelen van immuuntherapie op maat, of het 
voorspellen van reacties op vaccinaties.

In dit jaarverslag lichten we twee onderzoekers uit die in 2020 groen licht kregen voor hun project. Het  
volledige overzicht van projectsubsidies vindt u op www.LUF.nl/projectsubsidies2020. 

Het immuunsysteem bestaat uit tal van onderde-
len die samen ons lichaam beschermen tegen 
ziekteverwekkers. Immunoloog Simon Jochems 
duikt met zijn onderzoek in de wondere wereld van 
dit samenspel, mede dankzij een subsidie van het 
Den Dulk-Moermans Fonds vanuit het LUF.

Begin vorig jaar werd duidelijk hoe belangrijk het is dat ons 
lichaam zich kan verweren tegen (nieuwe) ziekteverwekkers, 
zoals het coronavirus. Ons immuunsysteem speelt de hoofdrol 
in dit verweer. Echter blijft het lastig te voorspellen hoe 
iemand zal reageren op een infectie of op een vaccin, omdat 
het immuunsysteem bestaat uit vele onderdelen die op een 
complexe manier met elkaar samenwerken. Al jaren bestude-
ren onderzoekers de losse onderdelen. Hoewel dit heeft geleid 
tot veel kennis, blijft het onduidelijk hoe deze onderdelen zich 
tot elkaar verhouden en wat dit betekent voor de reactie op 
ziekteverwekkers of vaccins. 

Het complete plaatje
Jochems doet onderzoek naar het zogeheten aangeboren deel 
van het immuunsysteem. Dit deel vormt de eerste verdedi-
gingslinie als het lichaam in aanraking komt met een 
ziekteverwekker. ‘Eerder onderzoek heeft laten zien dat het 
aangeboren immuunsysteem belangrijk is voor het voorko-
men van infecties en voor een goede reactie op vaccinaties. 
Maar onderzoek heeft nog niet kunnen aantonen welk deel 
van dat aangeboren immuunsysteem verantwoordelijk is voor 
een goede reactie. Het doel van dit onderzoek is om niet alleen 
te kijken hoe dat aangeboren immuunsysteem er uitziet, 
maar ook hoe het in zijn geheel reageert op een infectie.’

Om dit te onderzoeken gebruikt Jochems een nieuwe 
techniek, genaamd spectrale flow cytometrie, die sinds vorig 
jaar beschikbaar is in het Leids Universitair Medisch Centrum. 
‘Met behulp van deze techniek kunnen we een volledig 
persoonlijk profiel van het aangeboren immuunsysteem in 
beeld brengen, in plaats van één voor één elk onderdeel te 

Simon Jochems | Immunoloog Sandy Overgaauw | orthopedagoog
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Met een beurs van het LUF vertrekken jaarlijks meer dan honderd studenten 
naar het buitenland voor studie, stage of onderzoek. Door de coronacrisis was 
dit alles in 2020 maar heel beperkt mogelijk. Toch maakte uw steun ook in de 
afgelopen periode het verschil voor een grote groep studenten. Buitenlandse 
studenten die door corona in financiële problemen raakten, konden namelijk 
een beroep doen op noodhulp van het LUF. Drie van hen vertelden in Leidraad 
over hoe lastig hun situatie het afgelopen jaar was.

Subsidies voor studenten 

De lockdown, vond Alejandra Thielen, kon ze beter 
uitzitten bij haar moeder in Argentinië. Maar haar 
verzekeringen en woonkosten in Nederland liepen  
door en de inkomsten uit de toeristische verhuur van  
haar moeders appartement in Buenos Aires verdwenen 
als sneeuw voor de zon. Gelukkig kreeg ze coronacrisis-
hulp van het LUF toegekend. Daar kon ze een groot deel 
van haar woon- en verzekeringskosten in Nederland  
mee dekken.  
 
‘De financiële impact van de coronacrisis op mijn privésituatie 
was mij direct in maart al duidelijk. Mijn studie en leven hier 
wordt bekostigd met de verhuur via Airbnb van mijn moeders 
appartement. Met dichte grenzen zijn er geen inkomsten. Dan is 
Nederland veel te duur om te blijven wonen.’ Ze informeerde bij 
het UWV in Den Haag of er werk voor haar was of dat ze tijdelijk 
een uitkering kon aanvragen. ‘Ik ben geboren Nederlandse. Mijn 
vader is een Nederlander, mijn moeder een Colombiaanse. We 
zijn toen ik drie maanden was naar Argentinië verhuisd. Maar bij 
het UWV kwam ik niet verder. De ambtenaar zei dat ik eerst met 
mijn studie moest stoppen.’

Camping
Dus was het toch het beste om naar Argentinië terug te vliegen. 
Een vriendin van haar moeder  betaalde het vliegticket. ‘Dat was 
wel even slikken. Ik heb altijd voor mijzelf kunnen zorgen.’ In de 
zomer kwam ze weer terug. Ze werkte een maand op een 
camping in Friesland. ‘Heel goed voor mijn Nederlands.’ En 
inmiddels is ze alweer bijna klaar met haar laatste studiejaar. Tot 
die tijd moet ze de eindjes aan elkaar knopen.

Het is puzzelen om rond te komen maar Chhime 
Namdol Sherpa heeft ontdekt dat ze daar best goed
in is. Ze kon haar studiegeldtermijnen – haar 
grootste zorg – de afgelopen tijd blijven betalen. 
Mede dankzij de hulp van het LUF. Chhimes moeder 
is medisch hoogleraar in Kathmandu en betaalt haar 
collegegeld. Dat werd een uitdaging toen haar 
moeder vanwege de coronacrisis op onbetaald verlof 
werd gestuurd. 

Dutch mountains
‘Toen de coronacrisis uitbrak wilde ik graag naar mijn 
moeder. Maar Nepal ging op slot. Dus het was in or out en 
dat moest ik binnen twee dagen besluiten en regelen. Dat 
werd erg ingewikkeld toen bleek dat ik mijn huurcontract 
niet op kon zeggen.’ De Nepalese heeft haar melancholie 
vormgegeven in een schilderij. Er lijken bergen afgebeeld, 
maar als je goed kijkt zie je dat het de skyline van Den Haag 
is. ‘Mijn Dutch mountains’, glimlacht ze.  

Mede door steun van het coronacrisisfonds kan ze haar 
collegegeld betalen. Ze verdient wat bij met babysitten. 
‘Andere banen zijn moeilijk te vinden omdat werkgevers 
een werkvergunning voor mij moeten aanvragen. Dat 
neemt een paar maanden in beslag dus dan nemen ze 
liever een ander.’ Haar moeder is ondertussen weer aan de 
slag, vanuit haar geboortedorpje. ‘Ze geeft nu online les en 
biedt medische hulp, want dat ontbreekt in die contreien.’ 
Chhime is er trots op dat haar moeder in de bergen is gaan 
helpen maar ze is tegelijkertijd benauwd dat ze hierdoor 
wel erg dicht bij coronabesmettingen komt. Gelukkig zijn er 
altijd flatgenoten in de buurt om haar op te vrolijken. 
‘Sommige etages zijn uitgestorven, maar op de mijne is 
iedereen gebleven. Dus wij hebben elkaar nog en houden 
het gezellig hier.’

De wereld ontdekken

Samen leren organiseren
Steun aan verenigingen

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). CASSA steunt onder 
meer excursies, concerten, symposia en studiereizen. 
Door de coronamaatregelen was er minder mogelijk 
dan normaal op het gebied van evenementenorganisa-
tie. Met succes maakten de verenigingen de omschake-
ling van offline naar digitaal. Zo organiseerde SOS 
Leiden een juridisch congres over deskundigenbewijs in 
het strafproces, was Jaap de Hoop Scheffer een van de 
sprekers bij Minerva’s All American Night over de 
Amerikaanse verkiezingen en kijkt het bestuur van 
S.V.K.T. Variscopic met trots terug op een geslaagd 
Clinical Career Event. 

‘Zonder inkomsten is  
Nederland te duur voor mij’

Chhime Namdol Sherpa | Liberal Arts and 
Sciences - International Justice

Bijbaan op Schiphol viel weg

Ze verloor haar baan én de studietoelage van haar vader toen de 
coronacrisis uitbrak. Studeren in Nederland werd daardoor snel 
onbetaalbaar voor de Nigeriaanse Editimfon Joseph Ikpat. Zoals 
zovelen betaalt Editimfon haar collegegeld in termijnen. Dat werd 
snel een probleem. Ze betaalt haar studie met een toelage van haar 
vader en haar inkomsten uit een parttimebaan op Schiphol. Die 
baan hield op toen de luchtvaart stil kwam te liggen. Hetzelfde gold 
voor het werk van haar vader. Haar studieadviseur wees haar op het 
coronacrisisfonds. In vrij korte tijd werd een bijdrage geregeld voor 
twee maanden. Daar kon ze haar woonkosten van betalen. Ze 
woont sinds 2015 in Maastricht voor haar studie Forensic Law. Een 
paar jaar later ging ze promoveren in Maastricht én deed ze een 
master Advanced LL.M Public International Law in Leiden. In juni 
2020 rondde ze die master af. Ze werkt nu hard aan haar proef-
schrift en hoopt straks werk te vinden in Nederland. Maar ze 
oriënteert zich ook in haar geboorteland en internationaal. Het 
belangrijkste is dat ze een baan vindt.

Editimfon Joseph Ikpat | Advanced LL.M Public International Law

Alejandra Thielen | International Studies

‘Mijn lasten liepen door,  
dus ben ik gebleven’
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Op de dies voor alumni werden de Leidse Universitaire Scriptie-
prijzen uitgereikt. Uiteindelijk gingen twee genomineerden, 
Shirley van der Maarel en Vincent Peeters, er vandoor met de 
gedeelde eerste prijs. Shirley deed voor haar master Visuele 
Etnografie onderzoek naar een groep vluchtelingen die in een 
Italiaans dorp werd ondergebracht. Hoe creëren zij een nieuw 
thuisgevoel? Vincent wijdde zijn scriptie aan het ontstaan van 
gezichtspuntencatalogi in het strafrecht op basis van uitspraken 
van de Hoge Raad als leidraad bij het interpreteren van de wet. 

Prijswinnende stages
Studentenprijzen Waar ontmoetten we elkaar?

Bijzonder hoogleraren

Ze waren al heel blij dat ze voor hun buitenlandse onderzoeks-
stage een subsidie kregen van het LUF Internationaal Studie-
Fonds (LISF). Dat diezelfde stage hen ook nog een prijs oplevert, 
overtrof hun stoutste verwachtingen. Phebe van Langevelde en 
Nynke Anna van der Mark wonnen respectievelijk de Janneke 
Fruin-Helb Beurs voor de beste aanvraag en de LISF-prijs voor  
het beste verslag. Phebe ging aan de slag bij The Institute of 
Chemical Research of Catalonia. Daar deed ze fundamenteel 
scheikundig onderzoek naar katalysatoren voor de omzetting  
van CO2 in brandstof. Nynke Anna won haar prijs voor het 
verslag over haar onderzoek in Suriname naar een verdwenen 
spoorlijn. LISF-voorzitter Rachel Schats: ‘Alsof we erbij waren. Jij 
brengt de spoorlijn echt tot leven. Het verslag ontroerde ons.’ 

Op zaterdag 15 februari 2020 vonden honderden alumni hun 
weg naar Leiden voor de viering van de 445ste dies natalis van 
hun alma mater. De dag werd traditiegetrouw gevuld met het 
vrolijke weerzien van oude bekenden, het samen ophalen van 
herinneringen en een uitgebreid collegeprogramma. Zo waren 
de deelnemers voor één dag weer student en schoven zij aan 
bij enthousiaste Leidse wetenschappers die hun kennis 
deelden over radicalisering, de circulaire economie, gebaren- 
taal en meer. 

De jonge alumni waren uiteraard van harte welkom bij de 
colleges, maar konden ook kiezen voor een van de workshops 
over storytelling en het omgaan met werkdruk. Voor de  
(klein)kinderen organiseerden we een speciaal juniorprogram-
ma. In Museum Volkenkunde leerden ze sierlijk schrijven bij de 
workshop kalligrafie en ontdekten ze het verre China aan de 
hand van eeuwenoude objecten, verhalen en legenden.

Meer dan tachtig jaar geleden, op 26 november 1940, stond 
professor Rudolph Cleveringa voor een overvol Groot Auditorium 
en sprak hij zijn afschuw uit over het ontslag van zijn Joodse 
collega’s. Met de Cleveringabijeenkomsten staan Leidse alumni 
samen stil bij deze moedige protestrede. Ondanks de onzekere 
coronatijden hielden we in 2020 – zij het in andere vorm – vast aan 
deze jarenlange traditie. In samenwerking met verschillende 
Cleveringacomités organiseerden we een aantal online bijeenkom-
sten op 25 en 26 november.

Bijzonder hoogleraren vanwege het LUF
Prof.dr. Bart Barendregt  Antropologie van de digitale diversiteit
Prof.mr. Arjen 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

Per 1 september 2020 werd professor Blokland als gewoon hoogleraar aangesteld.

Universitaire leerstoelen gefinancierd uit fondsen op naam
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)

Jong talent stimuleren Evenementen

Ontwikkeling van wetenschapsgebieden

De beste scripties Dies voor alumni

Cleveringabijeenkomsten 

Dit soort onderzoek is waarom ik 
scheikunde ben gaan studeren. Als  
dat dan ook nog eens beloond wordt  
met een prijs, is dat zo’n positieve 
bekrachtiging! Dat voelt echt goed.

Phebe van Langevelde 

“

“

Shirley van der Maarel ontvangt haar oorkonde  
uit handen van jurylid Jos van Roosmalen

In dit vakgebied proberen  
we vragen te beantwoorden  
als: hoe gaan mensen om  
met nepnieuws, haatzaaiende  
uitlatingen en met opkomende 
vormen van digitale (on)gelet-
terdheid en uitsluiting?

Prof.dr. Bart Barendregt

Samen poseren: de dies voor alumni is een dag voor alle generaties 

Na haar college over onze biologische klok in de moderne 
samenleving nam Joke Meijer, hoogleraar Neurofysiologie, 
ruim de tijd voor vragen.
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Van over de hele wereld schakelden duizenden alumni live in.  
De sprekers, veelal Leidse hoogleraren, verlichtten de donkere 
novembermaand met hun kennis en aanstekelijk enthousias-
me over hun vakgebied. Zo debatteerden vijf academici live 
vanuit het Groot Auditorium over de corrosie van internationa-
le betrekkingen, sprak hoogleraar David Fontijn vanuit 
archeologisch perspectief over vrede en wreedheid in de 
moderne tijd en gaf Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zijn visie 
op de rechtsstaat.

De Leidse Universitaire Scriptieprijzen worden 
mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten 
Jaar 1957/1961/1965, ondergebracht bij het LUF.
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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 elk 
voorjaar de LUF-nieuwsbrief waarin we een selectie van 
wetenschappelijke projecten, verrijkende studiereizen en 
originele evenementen uitlichten. Ook sturen we geregeld 
updates per e-mail over wat er met uw gift wordt ontdekt, 
onderzocht en bereikt. We vinden het belangrijk om de verha-
len te vertellen van zowel onze schenkers als van de ontvangers 
van de diverse beurzen en subsidies. Om die reden komt u het 
LUF geregeld tegen in het alumnimagazine van de universiteit.  

LUF in Leidraad
Drie keer per jaar valt de Leidraad bij alle alumni van de Universiteit Leiden op de mat. Het 
LUF maakt van de gelegenheid gebruik om evenementen aan te kondigen, om de achter-
grond van giften toe te lichten en om interviews met studenten en wetenschappers te 
delen. In de wintereditie van 2020 vroegen we beursstudent Noman Ashraf, afkomstig uit 
Jemen, wat de kans in Leiden te studeren voor hem betekent: ‘Ik wilde heel graag Political 
Science in Leiden studeren vanwege de specialisatie Nationalism, Ethnic Conflict and 
Development. Zonder de beurs van het LUF uit het Kuiper-Overpelt Studiefonds had dat 
niet gekund. Na mijn master wil ik voor een ngo werken in het Midden-Oosten en uiteinde-
lijk mensen helpen in Jemen als het daar weer rustig is.’ Heeft u Nomans verhaal gemist? 
Alle eerder verschenen edities van Leidraad vindt u op www.universiteitleiden.nl/leidraad. 

Leidraad
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Dossier 

2030

‘Ik wil  altijd  
de beste  

versie van  

mezelf zijn’ 

Olympisch roeier 

Boudewijn Röell 

De wereld  

over tien jaar

Leids corona- 

onderzoek: 

Wat is er 

 bereikt? 

LUF online
Voor het meest recente nieuws kunt u altijd terecht op onze 
website www.LUF.nl. Daarnaast zijn we te vinden op verschillen-
de sociale media, waaronder Facebook, LinkedIn en Twitter. Volgt 
u ons al? Dan heeft u vast de video gezien waarin een medewer-
ker van de Universitaire Bibliotheken Leiden een nieuw verworven 
Chinees manuscript met de grootst mogelijke zorg uitpakt. De 
aankoop van het edict was mogelijk dankzij een fonds op naam 
bij het LUF, ingesteld door alumnus Piet Rombouts. Bent u 
benieuwd naar de boodschap die het manuscript draagt? Lees 
dan verder op www.LUF.nl/edict. 

Donaties, schenkingen & legaten

Schep, troffel en kwastjes
Onder leiding van dr. Bleda Düring werkt een internatio-
naal team van archeologen aan het blootleggen en 
veiligstellen van Palloures, een prehistorisch dorpje op 
Cyprus. Het project is een samenwerking tussen de 
Faculteit der Archeologie en het Departement van 
Oudheden van de Republiek Cyprus. De aangetroffen 
gebouwen en talloze vondsten werpen een nieuw licht 
op (de overgang tussen) het Midden- en Laat-Chalcolithi-
cum (kopertijd) op het eiland in de Middellandse Zee.

Over de gift van Ian Cohn vertelt dr. Düring het volgende: ‘Het 
beeld dat veel mensen hebben van opgravingen is dat archeo-
logen vooral in de weer zijn met een schep, troffel en kwastjes. 
Vandaag de dag zit ons vak echter vol technologie. We nemen 
monsters voor DNA-analyses, strontiumisotopen en C14-date-
ring, en al onze documentatie is digitaal. We documenteren onze 
gebouwen en graven met 3D-modellen, meten alles op de 
millimeter nauwkeurig in, beschrijven onze deposities en sporen 
op een tablet in het veld en maken continu foto’s met onze 
drone. We zijn onze papierloze documentatie in 2015 begonnen, 
en onze veldtablets en drone begonnen het letterlijk te begeven. 
Met de steun van de heer Cohn kunnen we dit jaar een nieuwe 
drone en veldtablets aanschaffen, zodat we niet terug hoeven 
naar het analoge tijdperk.’

Alle projecten die we 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 2020 onder meer de volgende schenkingen ontvangen: 

Voor fondsen op naam
€ 476.200  voor het Fonds Psychologie en Economisch Gedrag
€ 200.000  voor het Rombouts Fonds voor de Chinese      
   Bijzondere Collecties in de UBL
€ 150.096  voor het Robert Fruin Fonds voor Studiereizen
€ 103.903  voor het Anna Croiset van der Kop Fonds
€ 100.000  voor het Betsy Brouwer Fonds
€ 95.000   voor het Van Wersch Springplank Fonds
€ 84.750   van de Stichting Verpakking en Milieu, waarvan  
   € 50.000 voor het LUF-SVM Projectsubsidie Fonds
€ 60.000   voor het Van Dishoeck-de Zeeuw Fonds
€ 51.000    voor het Fonds UNICEF-Chair Children’s Rights,   
   waarvan € 10.000 van Simmons & Simmons
€ 50.000   voor het Fonds Numata Chair Buddhist Studies
€ 50.000   voor het Prof. Jaap de Graeff-Lingling 
   Wiyadharma Fonds
€ 50.000   voor het Cella Durksz Fonds
€ 35.332   voor het Schild-de Groen Fonds, waarvan € 6.350  
   van de Stichting Hoffknecht van Vuure
€ 30.000    voor het Fonds voor 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
€ 25.000   voor het Nypels-van der Zee Fonds
€ 24.108   van het Gieskes-Strijbis Fonds voor het  
   Kalshoven-Gieskes Forum
€ 20.000   voor het Kroese-Duijsters Fonds
€ 20.000   voor het Swaantje Mondt Fonds
€ 15.000   voor het LUF - Lutfia Rabbani 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 tot bestudering van  
   Verdraagzaamheid 
€ 10.000    voor het Han-Crebolder Fonds
€ 10.000   voor het Krijn Rietveld Memorial Award Fonds
€ 10.000   voor het Inge Voesten-Appel Fonds
€ 9.180   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
€ 4.000     voor het Elkerbout-Moene Fonds

Wilt u meer weten over schenken aan de weten-
schap? We vertellen u graag over de mogelijkhe-
den. Neem hiervoor contact op met Eliane Cohen 
via 071 527 2727 of e.c.cohen@LUF.leidenuniv.nl. 

Overige giften en nalatenschappen
€ 128.936  nalatenschap van de heer O.R. Rombouts
€ 70.630   van Stichting Elise Mathilde Fonds
€ 42.000   van Stichting Dioraphte
€ 30.000   van het Ritsema van Eck Fonds
€ 15.000   van Stichting Wijnkeul
€ 6.600   van de heer Ian J. Cohn voor het Palloures Project
€ 5.000   van de heer R.L. Timmerman

Waar vindt u ons? Bijzondere giften
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Sleuteldragers

Onze speciaal begunstigers en Sleuteldragers per 31 december 2020
Dhr. mr. J.P. Aalders | Mevr. mr. I.A.M. van Affelen van Saemsfoort | Dhr. dr. H.A. Algra | Dhr. prof.mr. E.A. Alkema | Mevr. C.M. Alkema - Hilbrands | 
Dhr. drs. J.K. van Andel | Dhr. mr. N.A. André de la Porte | Mevr. mr. A.E. André de la Porte - Hooijkaas | Dhr. prof.dr. W. van Anrooij | Dhr. mr. G.W.J. 
Antvelink | Mevr. drs. E.C. Antvelink - de Bree | Dhr. mr. L.W. Archer | Mevr. drs. E.T.W. Archer - Wijn | Dhr. dr. A.E.R. Arnold | Dhr. dr. C.O.P. Arts | Dhr. 
mr. A.R. Autar | Mevr. mr. E. Badon Ghijben | Mevr. prof.dr. C.C. Bakels | Dhr. mr.ir. L. Barendregt | Dhr. mr. R.A. Barendsen | Dhr. mr. R.H.A. Barge | 
Mevr. mr. M.H.E.C. Barge - van Engelen | Mevr. dr. R.M.Y. Barge | Dhr. mr. H.J.M. Bartels | Mevr. mr. P. Bax - Engelsman | Dhr. dr. J.J. van Beele | Dhr. 
prof.dr. C.W.J. Beenakker | Dhr. mr. P.M.A. van Berckel | Mevr. drs. R.M. van Berckel - Visser ‘t Hooft | Mevr. dr. A.L.M. van Berckel - Boehmer | Dhr. 
mr. R.F. van den Bergh | Mevr. drs. D. Bergsma | Mevr. mr. L.X.M. van Beuningen | Dhr. mr. H.A. van Beuningen | Mevr. mr. K. van Beuningen - Die-
trich | Mevr. drs. M. van Beuningen | Dhr. mr. W.F. van Beuningen | Mevr. mr. D.J.M. Bicker Caarten | Dhr. drs. D.P.J. Biemond | Dhr. T.J. Bierman | 
Mevr. mr. M.E. Bierman - Beukema toe Water | Dhr. mr. P. Bijleveld | Dhr. dr. A.D. Bins arts | Mevr. mr. M.A. de Blécourt - Wouterse | Dhr. prof.dr. J.H. 
van Bockel | Dhr. mr. R.H. Boekhorst | Mevr. drs. A.A.A. Boekhorst - van der Pluijm | Mevr. mr. P.C. Boelaars - van Hoeken | Dhr. dr. H.H. de Boer arts 
| Mevr. mr. B.E. Boertje | Mevr. mr. S.L. van Boetzelaer - van Wersch | Mevr. mr. S.C. de Bok - Vervest | Dhr. prof.dr. J.H. Bolk | Dhr. mr. M.B. Bolle | Dhr. 
mr. P.H.L. Boogerd | Dhr. mr.dr. J.A. Booij | Mevr. mr. J.J. Booij - van Hoek | Mevr. M.K. Boonstra MA | Dhr. Jhr. mr. G.F. Boreel | Mevr. H.N.L. Boreel - van 
Riemsdijk | Dhr. Jhr. drs. F.E.P. Boreel | Mevr. N. ten 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 | Mevr. drs. J.A. Brederode | 
Dhr. mr. A. Breekveldt | Dhr. prof.dr. D.D. Breimer | Dhr. dr. J.W. Briët | Dhr. prof.mr. L.J. Brinkhorst | Mevr. drs. J. Brinkhorst - Heringa | 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. mr. 
M.L.G. Bunker | Mevr. mr. G.A.M. Bunker | Dr. M.G. Bunnemeyer MD, MPH | Mevr. Jkvr. mr. M.H.J.P. van Buttingha Wichers | Dhr. mr. Th.Th. Byvanck 
| Mevr. drs. R.A. de Caluwé - Sharpe | Mevr. A.A. Carrière | Mevr. dr.ir. G.J. Casimir | Dhr. mr. T.S. ten Cate | Dhr. mr. M. Chatelin | Mevr. mr. T.C. van 
Citters - Kniep | Dhr. prof.dr. F.J. Cleton | Mevr. drs. A.E. de Cock | Dhr. mr. J.P. Coebergh | Mevr. drs. S.G. Coebergh | Mevr. drs. M.M. Coelingh Bennink 
- de Boer | Dhr. drs. E.V.C.M. Cohen | 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. Crebolder | Dhr. prof.dr. M. Danhof | 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. Y. van Dijk | Dhr. L.Th.L. Dijkman | 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. drs. K.A. Doeksen - Kleykamp | Dhr. mr. 
M.J.F.M. Dolmans LL.M. | Mevr. drs. E.W. van Dongen | Dhr. drs. L.H.C. Donkers | Mevr. mr. A.C.J. van Dooijeweert | Mevr. drs. C.S. Doude van Troost-
wijk - Terwogt | Dhr. dr. P.B. Douwes Dekker KNO arts | Mevr. drs. A.W. Douwes Dekker - Brinkert | Mevr. C. van Driel - Murray | Dhr. mr. A.E. Dries-
sen | Mevr. mr. Y. Driessen - Hollander | Dhr. mr. P.J. van Duinen | Mevr. mr. A.M. Dumoulin - Siemens | Dhr. mr. F.B. Durksz | Mevr. drs. H.A. Durksz 
| Dhr. mr. W.F. Dutilh | Dhr. prof.dr. S.J. Edixhoven | Dhr. C.J. Edwards BA | Dhr. mr. L.P.M. Eenens | Dhr. dr. A.J. Elen | Dhr. mr. E.P. Elink Schuurman | 
Mevr. drs. J.L.E.A. Elink Schuurman - Gastelaars | Mevr. mr. E. Elkerbout | Dhr. dr. H.Ph. Endtz | Mevr. mr.drs. A.A.E.C. Endtz - Insinger | Mevr. drs. 
S.M. den Engelsen - de Groot | Dhr. mr. J.J. van Enter | Dhr. mr. M. Enthoven | Dhr. mr. B. Eradus | Mevr. drs. C.E. van Exel - Elias | Dhr. mr. J.F.H.M. 
van Exter | Mevr. drs. E. Feuth - de Bruyn | Dhr. prof.dr. J.P. Filedt Kok | Dhr. prof.dr. G.J.M. Fleuren | Mevr. mr. J.M. Fleuren - van Walsem | Dhr. mr. 
P.L. Folmer | Mevr. J. Fontein - van der Velden | Dhr. mr. A.Ch.H. Franken | Dhr. prof.dr. H. Franken | Dhr. mr. M.H. Frech | Mevr. drs. E. Frech - Nije | 
Dhr. dr. A.M. Frens | Mevr. drs. J.M.C. Frens - Geurts | Dhr. drs. S.J.G.C. Frerichs | Mevr. prof.dr. J. Frishman | Dhr. mr. R.H. Geel | 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. Glazener - 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. 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.C.Th. Gratama | Dhr. ir. R. Gratama | Dhr. drs. H.A. Gratama | Dhr. R. Gratama | Dhr. mr. R.H. van Grieken | Dhr. mr. E.J. van der Grijp | Mevr. 
C. van der Grijp - Baneke | Dhr. mr. W.A. Groen | Mevr. A. van Groningen MA | Dhr. C.H.M. de Groot arts | Mevr. J.T.C.J.M. de Groot - Soete | Mevr. 
prof.dr. C.J.M. de Groot | Mevr. mr. V.J. Groters - Roeters van Lennep | Dhr. dr. F.C.A. van Haasteren | Mevr. S.J. van Haasteren | Mevr. dr. A. Hakken-
berg | Dhr. prof.drs. V. Halberstadt | Dhr. mr. O. Hammerstein | Dhr. prof.dr. J.F. Hamming arts | Dhr. mr. C.L. Hamming | Mevr. mr. G. Hamming - 
Hamburger | Dhr. mr. W.H.L. Han | Mevr. drs. H.J. ‘t Hart - van den Muyzenberg | Dhr. A.Ph.J. de Haseth Möller | Mevr. drs. F.S. Hattink - van 
Nieuwkuyk | Dhr. mr. R.R. Hazewinkel | Mevr. dr. C.Q. van Heeren | Dhr. mr. P. Heering | Mevr. 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. J.M. Hessels MBA | Dhr. drs. M.W. Heybroek | Dhr. dr. H.L. Heyneker | Mevr. mr. P.C.M. Hilders - Hessing | Dhr. prof.mr. A.W. Hins | Dhr. drs. 

Het netwerk van Sleuteldragers bestaat uit betrokken 
alumni die de Universiteit Leiden een warm hart toe- 
dragen. Door hun structurele gift kan het LUF projec-
ten over een periode van meerdere jaren steunen. Zo 
leveren Sleuteldragers een essentiële bijdrage aan de 
bloei van de universiteit en zijn zij een stimulans voor 
baanbrekend en impactvol onderzoek. 

Sleuteldragers worden persoonlijk uitgenodigd voor de 
jaarlijkse academische hoogtepunten en voor unieke 
bijeenkomsten die speciaal voor hen worden georgani-
seerd. Zo bezochten zij in 2020 het Rijksmuseum 
Boerhaave voor een lezing van alumnus Tim Huisman, 
Conservator Beeld & Geneeskunde, gevolgd door  

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.G. Hoftijzer | Dhr. prof.dr. P.C.W. 
Hogendoorn | Dhr. dr. P.W. den Hollander | 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. drs. A.F. Kan | Dhr. mr. H.P. de Kanter | Mevr. drs. W.E.A. de Kanter - Koppenol | Dhr. prof.mr. P.J.G. Kapteyn | Mevr. mr. H.J. 
Kapteyn - Streef | Dhr. P.H.A. Kasbergen MA | Mevr. drs. C.M. Keijzer | Dhr. prof.dr. P.H. Kes | Mevr. C.J.F.M. Keulen | Mevr. mr. M.J. Keus - Minderhout 
| Mevr. G.C.M. Kevenaar - Dierick | Dhr. mr. L.R. Kiers BA | Mevr. mr. A.D. Kiers - Becking | Dhr. dr. M. Kiewiet de Jonge | Dhr. mr. F.W. Kist | Dhr. mr. 
A.J. Kist | Dhr. prof.dr. R.J.M. Klautz | Dhr. drs. N.H. Klay | Mevr. drs. S.E. Klay - Smit | Mevr. dr. R.H.C. van Kleef LL.M. | 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 | Dhr. mr. A.M. Kloosterman | Mevr. drs. J.M. Klooster-
man - Keeman | Mevr. drs. C.J. Knapen | Dhr. mr.drs. W. Knibbeler | Mevr. mr.dr. M.L. Koemans MSc | Dhr. mr. P.C.L. Kooijman | Dhr. drs. T.P.G.E. Koo-
men | 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. drs. 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 | Mevr. 
E.F. Krol MSc | Dhr. mr. O. Kromhof | Dhr. mr. R.P. Kröner | Dhr. drs. R.W.M. Kropholler | Mevr. dr. E.J.T. Krul | Mevr. P.W. Kruseman - Boll | Mevr. M.R. 
Kuethe LL.M. | Dhr. prof.mr. B.H. ter Kuile | Dhr. mr. J.Ch.L. Kuiper | Mevr. drs. M.M. Kuiper - Gerlach | Mevr. mr. E.J. Kuiper | Dhr. dr. W.G. Kuiper | Mevr. 
drs. A.C.M.D. Kuiper - Overpelt | Mevr. M.E. Kuipers MSc | Dhr. mr. E.T.J.T. Kwint | Mevr. drs. C.M. Kwist | Mevr. drs. M. Labruyère - Zuideveld | Mevr. 
prof.dr. E.C.M. de Lange | Mevr. drs. M.R. van Lanschot - van Vloten | Dhr. mr. A.S.A. Lanser | Mevr. drs. V.C. van Lede - Quarles van Ufford | Dhr. mr. 
H.W. Ledeboer | Mevr. drs. S.Q. Ledeboer - Meermans | Dhr. mr. H.A.J. Leewens | Dhr. mr. F.L. Leijdesdorff | Dhr. dr. C.C.M. Lelkens | Mevr. J.H.B.J. Lel-
kens - Dijkinga | Dhr. mr. D.J.R. Lemstra | Mevr. prof.dr. C.C. Levelt | Dhr. B.J.H. van Liemt | Dhr. mr.ir. J.H. van Lint | Dhr. dr. P.L. Loader | Mevr. drs. L.E. 
Loader - van den Muyzenberg | Mevr. mr. J.C.S. Lodder - Romijn | 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.lic. M.H.A.P. Lo-Sin-Sjoe - Geurts | Mevr. drs. P.C.M. Lunsingh Scheurleer | Mevr. drs. H.M.T. Lurvink - van 
Ogtrop | Mevr. drs. W.G. Luyendijk | Dhr. mr.dr. L.M. van der Mandele | 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. drs. 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. mr. R.D.A. Molkenboer | Mevr. mr. A.B. Molkenboer 
- Hamming | Mevr. dr. A.C. Moll | Dhr. dr. J.C. Mondt | Mevr. mr. M.A.A. Mondt - Schouten | Dhr. mr. R. de Mooij | Mevr. M.H.C. de Mooij - Morshuis 
| 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 | Dhr. mr. J.N. Munting | Mevr. mr. M.I. Munting - Fernandez Niemann | Mevr. B. Murray | Mevr. S.N. Naaman LL.M. | Dhr. mr. F.W. de Nerée 
tot Babberich | Dhr. mr. F.W.P. de Nerée tot Babberich | Mevr. A.R. Neve | Dhr. drs. J.L. van Nieuwenhuizen | Mevr. mr. E.M. van Nieuwenhuizen - van 
Wessum | Mevr. mr. C.W.N. van Nieuwkerk | Dhr. mr. S.A. Nieuwland | Mevr. mr. J.M.M. Nieuwland - Keulen | Dhr. Jhr. mr. C.E.M. van Nispen tot 
Sevenaer | Mevr. mr. P.A.C. van Nispen tot Sevenaer - Rovers | Mevr. mr. H.C. Nobel | Mevr. drs. V.F. Nolen | Dhr. mr. F.H. Noordhoek Hegt | Mevr. mr. 
C.L. Noordhoek Hegt - Schummelketel | Dhr. drs. B.A.A. van Noort | Mevr. E.G.D. van Noort - van Bruggen | 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 - Emanuelson | Mevr. mr. A. Onsman | Mevr. drs. W.W.M. Oo-
mens - Kruijtzer | Mevr. drs. M.S. Oort - Lissy | Dhr. drs. A.R. Oosterhuis | Mevr. drs. M.H.L. Oosterhuis - van ‘t Haaff | Dhr. mr. C.C.F.A. van Oran-
je-Nassau | Dhr. mr. W.J. Ouwerkerk | Mevr. H.C.C. Ouwerkerk - Verspijck | 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. R. Pekelharing huisarts | Mevr. mr. F.M. Pekelharing - de Planque | Dhr. mr. D.G. Peterich | 
Dhr. mr. R. Pfeiffer | Mevr. dr. J.J.P.M. Pieters | Dhr. F. Planjer MSc | Mevr. mr. A.M.J.M. Ploumen | Dhr. dr.mr. L. van Poelgeest | Mevr. prof.dr. J.S. Poll-
mann | Dhr. E.D. Ponfoort arts | Mevr. mr. C.C. Ponfoort - Weitenberg | 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. mr. J.M. Quist | Dhr. A.A. Quist 
LL.M. | Dhr. O.P. Quist LL.M. | Mevr. M.A. Raaphorst | Dhr. S. Rabbani | Dhr. mr.drs. W.F. van Rappard | Dhr. mr. D.W. van Rappard | Mevr. mr. N.T.J. van 
Rappard - Lammers | Mevr. mr. S.M.E. Regehr - Lederer | Dhr. dr. M.A. Reuland | Dhr. drs. F.E.R. Rhodius | Dhr. drs. L.A.C. Rietveld | Dhr. prof.dr. A.H.G. 
Rinnooy Kan | Dhr. mr. S.Ph. Robbers | Dhr. mr. B.W. Roelvink | Mevr. mr. A. Roelvink - Verhoeff | Dhr. mr. R.E. Rogaar | Mevr. drs. M. Rogaar - Burlage 
| Dhr. drs. P.A. Rombouts | Dhr. drs. C.F. Roos MBA | Mevr. drs. P.E. Roos - Dam | Mevr. drs. S.M.H. van Roozendaal | 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 | Dhr. prof.dr. J. Schaeken | Mevr. mr. D.M.B.C. Schilte - Ouwehand | Dhr. mr. A. Schoemaker | Mevr. mr. J.E. Schoemaker - Mazel | Dhr. 
mr. J. Scholten | Mevr. drs. C.M. Scholten - Kloosterman | Mevr. mr. F.M.H. Schoute | Dhr. R.H. Schreve arts | Mevr. Y. Schröder | Dhr. mr. R. Schuijt | 
Mevr. drs. E.S. Schuitemaker | Dhr. S. Shaku | Dhr. dr. B. Siegerink | Dhr. mr. L.H. Siertsema | Mevr. mr. S. Siertsema - de Vries | Mevr. drs. E.A. Sijpeste-
ijn - Moen | Dhr. mr. M.F. Slendebroek | Dhr. mr. 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 | Dhr. prof.mr. H.J. Snijders | Dhr. dr. P.A. Soons | Dhr. mr. F.S.M. van Spaendonck 
| Mevr. A.J. van Spaendonck - Maas Geesteranus arts | Dhr. mr. N.B. Spoor | Dhr. dr. C.R. Staalman | Mevr. mr. A.F.F. Stas - Bax | Dhr. mr. T.H.G. 
Steenmetser | Mevr. mr. D.H. Steenmetser - Bakker | Mevr. drs. E.P. Stehouwer - Van Iersel | Dhr. prof. C.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 | Dhr. mr. M. Stoffer | Mevr. mr. M.E.W.M.M. Stoffer - Goldschme-
ding | 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 | Dhr. Jhr. mr. R.E. Teixeira de Mattos | 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 | Dhr. G.H.A. van der Varst MA | Mevr. mr. A.L. van 
der Veer - Hylkema | Dhr. prof.dr. H. te Velde | 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. mr. S.W.A.M. Visée | 
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. H.L.J. Walhain | Dhr. mr. C.J.F. Warner | Dhr. mr. D.C. van Wassenaer | Dhr. dr. A.H.E.M. Wellink | Mevr. mr. 
M.V. Wellink - Volmer | Dhr. drs. J.L. Werner | Mevr. drs. S. Werner - Mackertich | Dhr. mr.drs. L.J.A. van Wersch | Mevr. M.J.H. van Wersch - Knepflé 
| Mevr. mr. M.M. Wertheim | Dhr. Jhr. drs. J.D. Wesselman van Helmond | Dhr. mr. B. Westerhout | Mevr. mr. Z.M.J. Westerhout - Jankovich | Dhr. 
mr. E.J. Westerink | Mevr. mr. C.A.M. Westerink - Heijmeier | Dhr. mr. P.A.J. Westhoff | Dhr. mr.dr. B.T.M. van der Wiel | Dhr. mr. W.J. Wielinga | Mevr. 
mr. I.M. Wielinga - Pols | Dhr. dr. M. van Wijhe | Dhr. drs. F.A. Wijsenbeek | Dhr. prof.dr. R. Willemze | Mevr. A. Willemze - van Zijverden | 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 | Dhr. mr. M.F.M. Wyers LL.M. | Mevr. drs. M.H.C. Wyers - Blauwkuip | 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. drs. M.L.A. 
gravin van Zuylen van Nijevelt - den Beer Poortugael MSc | Mevr. mr. M.C.I.J. van Zuylen van Nyevelt - Dekker MSc | Dhr. mr. S.M. Zwanenburg

Een netwerk van schenkers Een netwerk van schenkers

een reis langs vijf eeuwen wetenschapsgeschiedenis  
in Nederland. Ook organiseerden we een aantal 
edities van de online reeks ‘In gesprek met een jonge 
wetenschapper.’ In het najaar schoof farmacoloog 
Coen van Hasselt aan om te vertellen over zijn strijd 
tegen antibiotica-resistentie en hoe hij met steun van 
de schenkers van het LUF een mogelijke oplossing  
ontwikkelde.

Wilt u meer weten over het Sleuteldrager-
schap? Kijk dan op www.LUF.nl/sleuteldrager 
of neem contact op met Heiltje Boumeester  
via h.boumeester@LUF.leidenuniv.nl. 
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Juristen en biologen samen  
tegen plasticvervuiling

De kracht van democratische 
controlemechanismen

Gift voor de toekomst
Drs. Ingeborg H.A. Kneip benoemde het Leids Universiteits Fonds 
als haar enige erfgenaam in haar testament en verzocht het LUF 
haar nalatenschap ter beschikking te stellen aan de Stichting 
Bibliotheca Thysiana. Het I.H.A. Kneip Fonds werd in 2020 
ingesteld na de ontvangst van de nalatenschap. Mevrouw Kneip 
werkte het overgrote deel van haar leven als medewerker van de 
TU Delft. Naast haar fulltime baan studeerde ze Duits en na haar 
pensionering Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Onderdeel 
van die laatste studie was een bezoek aan de Bibliotheca Thysiana 
onder begeleiding van professor Paul Hoftijzer, dat diepe indruk op 
haar maakte, waardoor ze besloot haar nalatenschap ter beschik-
king te stellen aan de bibliotheek. Zelf schrijft ze erover: ‘Ik hoop 
dat de bibliotheek hiermee een aankoop kan financieren die 
anders niet realiseerbaar was. U kunt het zien als een vorm van 
dankbaarheid dat de Nederlandse samenleving en de Leidse 
Universiteit mij en oudere studenten de gelegenheid heeft 
geboden hun éducation permanente voort te zetten.’

‘Het is niet de vraag óf de concentratie microplastics in 
het milieu een risico voor mens en dier wordt, maar 
wannéér’, zegt rechtendocent Esther Kentin. Tenzij we 
meer werk gaan maken van plasticregulering. Met een 
LUF-subsidie van het Kroese-Duijsters Fonds zette ze met 
studenten, juristen en levenswetenschappers belangrijke 
stappen in die richting.

Wat de gevolgen zijn van plastics en microplastics in het milieu, 
daarover verschijnen maandelijks wel honderd wetenschappelij-
ke artikelen van ecotoxicologen, mariene biologen en andere 
levenswetenschappers. Juridisch onderzoek naar regulering en 
wetgeving was er nauwelijks, tot docent Esther Kentin van het 
Instituut voor Metajuridica erin dook, rond 2016.

De jaarlijkse LUF Stimuleringssubsidie ging naar een  
team van onderzoekers van drie faculteiten: Honorata 
Mazepus (Governance and Global Affairs), Wouter 
Veenendaal (Sociale Wetenschappen) en Anne Heyer 
(Geesteswetenschappen). Zij gaan voor het eerst de  
rol van schaalgrootte op het functioneren van controle-
rende instituties, zoals de media, het parlement en de 
rechterlijke macht onderzoeken. 

‘In verschillende landen sturen politieke leiders actief aan op 
de verzwakking van deze instituties. Deze verontrustende 
trend wijst op een acute noodzaak om meer inzicht te krijgen 
in de kracht van democratische controlemechanismen,’ aldus 
Honorata Mazepus. Zij en de andere onderzoekers gaan 
verschillende deelonderzoeken uitvoeren, waarbij ze onder 
andere de historische context in kaart brengen. Hoe hebben 
democratische controlemechanismen in kleine en grote 
gemeenschappen door de tijd heen gefunctioneerd? In de 
recentere geschiedenis onderzoeken ze het debat over schaal 
en instituties in archieven van bijvoorbeeld kranten en 
partijcongressen. Ze werken vanuit de theorie dat de 
oprichting van formele instituties weliswaar democratie op 
grote schaal mogelijk heeft gemaakt, maar dat deze institu-
ties slecht aansluiten bij de politieke intuïties en behoeften 
van burgers. ‘Door oplossingen voor het probleem van schaal 
te identificeren, willen we uiteindelijk concrete aanbevelingen 
doen om instituties te versterken en zo het vertrouwen van 
burgers in de democratische politiek vergroten.’

Meer kennis en bereik
Met een LUF-subsidie kregen Kentins plasticonderzoek en 
-onderwijs een glansrijke nieuwe dimensie, die niet alleen de 
kennis over dit onderwerp flink vergrootte, maar ook het bereik 
ervan. ‘Een hoogtepunt was de vijfdaagse workshop Science-ba-
sed Rules on Plastic: Regulating Plastic Pollution, die ik organiseer-
de met studenten, collega Jonathan Huijts en hoogleraar ecotoxi-
cologie Martina Vijver.’ Juristen en levenswetenschappers 
kwamen bij elkaar, het was nog voor de corona-lockdown. 

Levenswetenschappers leerden van de workshop dat ze in hun 
studies wellicht te veel nadruk leggen op wat ze nog níét weten. 
‘Ze sluiten altijd af met de constatering dat meer onderzoek 
nodig is. Dat helpt niet bij het op gang brengen van regulering, 
terwijl er al zo veel wél bekend is. In alle compartimenten van 
ons milieu zijn microplastics gevonden, van diepzee tot gletsjers, 
op allebei de polen, en ze zijn altijd afkomstig van de mens. Ook 
al weten we nog niet of ze bijvoorbeeld kanker veroorzaken, ze 
komen wel in onze weefsels voor, ze zijn persistent en hopen zich 
op in de voedselketen.’ 

Concrete oplossingen en strategieën
Studenten hielpen het congres te organiseren. ‘Prachtig om te 
zien hoe zij daarin groeiden.’ Daarnaast brachten ze aanbevelin-
gen, oplossingen en strategieën voor beleid in kaart om plas-
ticvervuiling tegen te gaan. Bestaande en voorgestelde wetge-
ving en beleid in Europa zetten ze ook op een rij. 

Sinds de workshop werkt de projectgroep aan een set beginselen 
die de basis kan vormen voor effectieve regulering. ‘Een van de 
mooiste vind ik essential use. Is het wel altijd nodig om plastic te 
gebruiken?’ Kentin houdt een fles Andrelon-shampoo omhoog. 
‘Hier zitten veel microplastics in, alleen maar om de shampoo 
een fijne glans en textuur te geven. Ook teruggaan naar een 
beperkt aantal soorten plastic kan een goed beginsel zijn, om 
recycling makkelijker te maken.’ 
 
Dit LUF-project leidt niet alleen tot concrete uitkomsten, maar 
ook tot productieve nieuwe contacten. ‘Ik spreek regelmatig met 
het RIVM bijvoorbeeld, en ben lid van een werkgroep van Rijkswa-
terstaat op het gebied van microplastics in kleding.’ Wat betreft 
al die betrokken studenten bij het project: wie weet wat zij in 
hun lange loopbanen nog voor elkaar zullen krijgen.

De fondsen binnen ons fonds

Honorata Mazepus | onderzoeker bij het 
Institute of Security and Global Affairs

Professor Paul Hoftijzer  
bij een rondleiding  
in Bibliotheca Thysiana

Esther Kentin | Onderzoeker en docent rechten

Bij een fonds op naam bepaalt de schenker zelf de naam en doelstelling, een  
gerichte opdracht, van het fonds. De gedachten achter oprichting zijn divers: ter 
herinnering aan een dierbare, als een manier om voort te leven in de wetenschap  
of als ondersteuning van een wetenschapsveld dat men na aan het hart ligt.

Het Leids Universiteits Fonds had in 2020 84 fondsen op naam in beheer. Waar kwamen de gelden dit jaar 
aan ten goede? We zetten enkele mooie voorbeelden voor u op een rij.  

Fondsen op naam 
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Nieuw in 2020
Anna Croiset van der Kop Fonds: onderzoek op het terrein van 
de Slavische taal- en letterkunde.
Robert Fruin Fonds voor Studiereizen: het financieren van 
(onderzoeks-)studiereizen voor masterstudenten, promovendi 
en onderzoekers van de Faculteit der Geesteswetenschappen, 
in het bijzonder op de gebieden Taalkunde, Letterkunde, 
Geschiedenis en/of Kunstgeschiedenis.
Prof. Jaap de Graeff-Lingling Wiyadharma Fonds: voor 
onderzoek door de afdeling Interne Geneeskunde van het LUMC.
I.H.A. Kneip Fonds: het verlenen van financiële steun aan de 
Stichting Bibliotheca Thysiana, waaronder het beschikbaar 
stellen van fondsen voor de aankoop van werken, de restauratie 
hiervan, het financieren van wetenschappelijke onderzoekspro-
jecten en het beschikbaar stellen van fellowships.
Krijn Rietveld Memorial Award Fonds: prijzengeld voor beste 
scriptie of proefschrift op het gebied van biowetenschappen, 
datawetenschappen of voeding.
Rombouts Fonds voor de Chinese Bijzondere Collecties in 
de Universitaire Bibliotheken Leiden: voor het verrijken van 
de erfgoedcollecties op het gebied van de Chinese geschiedenis 
en cultuur.
Inge Voesten-Appel Fonds: ondersteuning van het onderwijs 
voor het aanleren van communicatievaardigheden voor 
masterstudenten Farmacie.

Algemeen
Van Bergen Fund: ter bevordering van het contact tussen 
Nederlandse en buitenlandse studenten.
Dr. A.M. Blok Fonds: voor studenten die studeren of onder-
zoek doen aan Queen’s University (Canada).
LUF Relatiebevorderende ActiviteitenPrijs: ter ondersteuning 
van studentenactiviteiten ter bevordering van de verbinding 
tussen faculteiten of verenigingen, of van de cohesie tussen de 
academische gemeenschap in Leiden en Den Haag.
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. 
Hakkenberg αβγ-integratie Fonds: ter facilitering van de 
toepassing van wiskundige en logische basisbegrippen binnen 
het gehele spectrum van wetenschappelijke disciplines.
Kuiper-Overpelt Studiefonds: ter ondersteuning van studenten 
en onderzoekers uit ontwikkelingslanden of fragiele democratie-
en die een opleiding aan de Universiteit Leiden willen volgen.
Leiden Empowerment Fonds: het tot bloei laten komen van 
ambities van wetenschappers en studenten ongeacht hun 
sekse, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of fysieke 
beperkingen door het creëren van gelijke kansen.
LUF Internationaal StudieFonds (LISF): beurzen voor 
buitenlandverblijf van excellente studenten.
LUF-Lutfia Rabbani Scholarship Fonds: het toekennen van 
een studiebeurs aan een masterstudent uit de Arabische 
wereld die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de Euro- 
Arabische dialoog.
LUF Stimuleringssubsidie Fonds: ter ondersteuning van 
interfacultaire en maatschappelijk relevante projecten.

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.
Dr. C.L. van Steeden Fonds: voor studie en werk van geestelij-
ke, 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, kunstge-
schiedenis, 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 van de opleiding Wijsbegeerte.
Fonds jmb tot bestudering van Verdraagzaamheid: ter 
bestudering van verdraagzaamheid, bij voorkeur binnen het 
kader van de Uytenbogaert Leerstoel.
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.
Numata Chair Buddhist Studies: 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 religieweten-
schappen.
Vaes-Elias Fonds: ter financiering van het Leiden Asia Centre.
Mr. J.J. van Walsem Fonds: ter ondersteuning van alfa- en 
gammawetenschappen.
Fonds voor Zuid- en Zuidoost-Aziatische kunst: voor de 
studie van kunst, oudheden en materiële cultuur van Zuid- en 
Zuidoost-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 Frederiksfonds: verstrekt beurzen voor studenten 
Geneeskunde 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 verbonden aan het Willem-Alexan-
der 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, psycho-
logie 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.
Schild-de Groen Fonds: ter ondersteuning van wetenschappe-
lijk onderzoek ter preventie en behandeling van alle voorko-
mende vormen van de ziekte kanker.
*Van Wersch Springplank Fonds: voor de Van Wersch 
Springplankprijzen voor wetenschappelijke publicaties op het 
gebied van medisch/farmaceutisch en juridisch onderzoek.

Governance and Global Affairs
*LUC Fund: ter ondersteuning van studenten en projecten van 
Leiden University College The Hague.

Rechtsgeleerdheid
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.
Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds: voor onderzoek/publicatie over 
zee-, waterstaats- en bouwrecht.
Isa Diederiks-Verschoor Fonds: steunen van masterstudenten 
aan het Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimterecht. 
Gieskes-Strijbis Fonds: ten behoeve van Kalshoven-Gieskes 
Forum en de leerstoel Internationaal Humanitair Recht.
Han-Crebolder Fonds: voor studenten Rechtsgeleerdheid en 
Governance and Global Affairs om ervaring op te doen in het 
buitenland (onderzoek, onderwijs, stage of congresbezoek). 
Mr. P. Heering sr. Fonds: beurzen voor studenten Internatio-
naal en Europees recht.
A.W. Hins Fonds: het financieren van een leerstoel op het 
gebied van Mediarecht en Informatiesamenleving.
*Kroese-Duijsters Fonds: ter organisatie van een jaarlijks 
congres door een recent gepromoveerde onderzoeker vanuit 
het Leiden Institute of Chemistry en de financiering van een 
jaarlijkse wisselleerstoel ten behoeve van het expertisecentrum 
voor Kinderrechten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
*Swaantje Mondt Fonds: om Leidse en buitenlandse promo-
vendi van de faculteiten 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 buitenlandse studie of 
stage van rechtenstudenten op het gebied van internationaal 
institutioneel recht.
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 Rechtsgeleerd-
heid op het gebied van alumni-activiteiten, de faculteits- 
bibliotheek en wetenschappers in verdrukking. 
H.L. Wesseling Fonds: bijdragen aan de vergroting van de kennis 
en de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU.

Sociale wetenschappen
Fonds Psychologie en Economisch Gedrag: ondersteuning 
kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag.

Wiskunde en Natuurwetenschappen
Mej. A.M. Buitendijk Fonds: voor studiereizen van onderzoekers 
verbonden aan Naturalis.
Prof.dr. Hendrik Casimir Fonds: voor masterstudenten en 
promovendi aan de Casimir School of Research.
Van Dishoeck-de Zeeuw Fonds: voor het stimuleren van jong 
talent in de astronomie.
Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund: voor wetenschappelijk 
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 wetenschapsgebieden. In 
dit overzicht zijn deze te herkennen aan de asteriks. 

De fondsen binnen ons fonds De fondsen binnen ons fonds

Heeft u wel eens overwogen om het LUF in uw 
testament op te nemen in de vorm van een legaat  
of als (mede-)erfgenaam? Uw legaat of erfstelling  
is dan vrijgesteld van erfbelasting. Door na te laten 
aan het LUF draagt u bij aan een betere toekomst  
en leven uw idealen voort in de wetenschap. 

Voor meer informatie en persoonlijk  
advies kunt u contact opnemen met  
Juliette Nieuwland via  071 527 3327  
of nieuwland@LUF.leidenuniv.nl. 



Jaarverslag 2020   Leids Universiteits FondsJaarverslag 2020   Leids Universiteits Fonds 2120

Geconsolideerde jaarrekening
Balans  
(in euro’s na bestemming saldo staat van baten en lasten) 31 dec. 2020 31 dec. 2019

Activa  
Financiële vaste activa 44.772.389 41.679.865
Vlottende activa (vorderingen en liquide middelen) 3.728.106 4.558.241
 48.500.495 46.238.106
  
Passiva  
Eigen vermogen 26.043.685 24.195.059
Fondsen op Naam 17.952.052 18.144.398
Toegezegde subsidies 3.938.862 3.141.208
Overige schulden 565.896 757.441
 48.500.495 46.238.106

Staat van baten en lasten  
(in euro’s) 2020 2019

Baten  
Giften en baten uit fondsenwerving 3.588.343 2.640.236
Resultaat uit beleggingen 2.457.616 6.199.873
Overige baten 1.815 1.815
 6.047.774 8.841.924
  
Bestedingen  
Toegekende subsidies 3.692.430 2.590.092
Af: vrijgevallen bedragen -256.813 -85.878
Overige bestedingen 114.543 132.946
 3.550.160 2.637.160
  
Lasten  
Personeelslasten 580.627 542.321
Overige lasten 283.685 261.833
 864.312 804.154
  
Saldo staat van baten en lasten 1.633.302 5.400.610

Baten 
De giften en baten uit fondsenwerving zijn toegenomen ten 
opzichte van het voorgaande jaar. Het Leids Universiteits Fonds 
ontving € 3,6 miljoen aan donaties, schenkingen en legaten. 
Tevens werd een mooi resultaat uit beleggingen gerealiseerd 
van € 2,5 miljoen. 

Bestedingen: subsidies 
In 2020 is in totaal € 3,4 miljoen aan subsidies toegekend aan 
projecten, wetenschappers, promovendi en studenten van de 
Universiteit Leiden. Hiervan is € 3,2 miljoen rechtstreeks door 
het LUF 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. 

Lasten
In 2020 bedroegen de lasten van fondsenwerving 15,3% van de 
baten uit fondsenwerving. De algemene beheerslasten 
bedroegen 1,6% van de totale bestedingen aan de doelstelling. 

Het volledige, door de accountant goedgekeurde financiële 
jaarverslag, vindt u op onze website.

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 Administratie-
fonds Leiden, waarin de beleggingen van de stichtingen zijn 
ondergebracht. In 2020 is op de beleggingen een nettorende-
ment van circa 5,5% behaald. Per 31 december 2020 bestaat de 
beleggingsportefeuille (afgerond) voor 47% uit vastrentende 
waarden, waaronder 4,2% liquiditeiten, en voor 53% uit 
aandelen. 

Het LUF hecht aan een duurzame beleggingsportefeuille. Dit 
betekent dat het vermogen wordt belegd in beleggingsfondsen 
die zich richten op duurzame bedrijven die met hun producten 
of diensten een positieve impact op de samenleving hebben of 
inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Er wordt niet 
belegd in controversiële bedrijven op basis van VN-regels.

Toelichting
Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2020
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Bestuur & commissies

Mw. mr. A.F.F. Stas-Bax  
(voorzitter) 

Mw. drs. S.G. Coebergh-Frings

Dhr. prof.dr. B. Steunenberg  
(vicevoorzitter) 

Dhr. drs. P.A.J. Geluk   

Dhr. mr. D.C. van Wassenaer  
(penningmeester)

Mw. prof.mr. A.T. Ottow (voorzitter College 
van Bestuur Universiteit Leiden)

Algemeen bestuur 
Mw. dr. R.M.Y. Barge 
Dhr. drs. M. van Beek
Dhr. mr. D. ter Braak
Dhr. drs. J.H. ten Broeke
Dhr. mr. M. Corsten 
Mw. mr. H.S.C. Crebolder
Dhr. prof.mr. J.M. Hebly
Dhr. mr. D.H. van Hövell tot Westerflier 
Dhr. prof.dr. R.J.M. Klautz
Dhr. mr. F.W. de Nerée tot Babberich
Dhr. drs. J.L. van Nieuwenhuizen
Mw. dr. R. Schats 
Dhr. mr. L.H. Siertsema 
Mw. mr. E. Storm de Grave-Huyssen van Kattendijke 
Mw. dr. H.F. Verwey
Dhr. M. de Wit, BSc 

Dagelijks bestuur

Organisatie Schijnwerper op onderzoek

Eind maart 2020 startte het LUF de crowdfundingsactie #wakeuptocorona in 
samenwerking met de Bontius Stichting van het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC). Mede dankzij de steun van vele duizenden donateurs kon 
cruciaal onderzoek van het LUMC naar virusremmers, andere geneesmiddelen 
en kandidaatvaccins op zeer korte termijn worden opgeschaald en uitgebreid.  

Het bestuur, bestaande uit alumni en Leidse wetenschappers, geeft het beleid 
van het Leids Universiteits Fonds vorm. In de uitvoering hiervan worden de 
medewerkers van het LUF bijgestaan door verschillende commissies die zich 
buigen over de honderden subsidieaanvragen die jaarlijks binnenkomen. Alle 
bestuurs- en commissieleden zetten zich vrijwillig in. 

Duizenden steunen #wakeuptocorona

Op meerdere fronten tegelijk streden Leidse wetenschappers 
tegen het coronavirus. Zo leverde het LUMC een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van het Janssenvaccin, werkten 
artsen en onderzoekers zij aan zij voor meer maatwerk voor 
patiënten en brachten kinderartsen de korte- en langetermijn- 
gevolgen van COVID-19 bij kinderen in kaart. Voor al het onder- 
zoek dat mogelijk is én wordt gemaakt, kunt u terecht op  
www.wakeuptocorona.nl.

Samen tegen het virus
De actie #wakeuptocorona gaat door om nog meer onderzoek 
mogelijk te maken om een herhaling van de coronacrisis te voorko-
men, met de focus op vaccins en andere manieren om virussen te 
bestrijden. ‘Hoewel er momenteel veel aandacht wordt besteed 
aan de ontwikkeling van vaccins, blijven antivirale geneesmidde-
len een belangrijke eerste verdedigingslinie,’ legt dr. Marjolein 
Kikkert van het LUMC uit.

Met dank aan #wakeuptocorona kon hoogleraar Moleculaire 
virologie Eric Snijder een tweede Bio Safety Level 3-laboratorium 
opzetten. Professor Snijder: ‘De volgende uitdaging is het bereiken 
van een duurzaam niveau van verbeterde voorbereiding op 
pandemieën, inclusief platformen om vaccins en geneesmiddelen 
te ontwikkelen voor coronavirussen en andere virale bedreigingen. 
Het is duidelijk dat kennis over virussen en hun overdracht van 
cruciaal belang is om een toekomstige pandemie te voorkomen.’ 

Crowdfunding voor de universiteit
De overheid is een belangrijke financier van 
wetenschappelijk onderzoek, maar helaas zijn 
de middelen van de overheid niet toereikend. 
Bijdragen van particulieren en bedrijven 
vormen een waardevolle aanvulling op de 
middelen voor fundamenteel of toegepast 
onderzoek. Het crowdfundingsplatform Steun-
Leiden.nl − beheerd door het LUF − speelt hierin 
een belangrijke rol. Voor Leidse wetenschap-
pers betekent het platform de kans om op 
korte termijn een project van de grond te 
krijgen. Voor donateurs, zowel alumni als vele 
anderen, biedt het de mogelijkheid om heel 
specifiek een onderzoek te steunen dat voor 
hen belangrijk is, vanuit eigen ervaringen of 
persoonlijke interesse. 

Research analist Ali Tas aan het werk in het 
nieuwe Bio Safety Level 3-laboratorium 

Mw. drs. L.B. Visscher, directeur

Meer informatie over de commissies, haar leden  
en de Raad van het LUF vindt u op www.LUF.nl. 

Ereleden van de Raad
Mw. mr. C.S. de Klerk-Waller
Dhr. prof.mr. C.J.J.M. Stolker
Jhr. drs. R.W.F. van Tets

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

Management
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