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VOORWOORD

Samen vooruit
Het jaar 2017 was opnieuw een bijzonder jaar. Het Leids Universiteits Fonds (LUF) heeft vele giften mogen
ontvangen en een groot aantal van u zette zich op vrijwillige basis in. Wij zijn onze begunstigers en vrijwilligers
dan ook zeer dankbaar voor deze steun en betrokkenheid. Hierdoor kunnen wij bijdragen aan een sterker
fundament voor onze universiteit.
Dankzij hoge opbrengsten uit donaties, een goed
beleggingsresultaat en de opbrengst van de verkoop van het
Snouck Hurgronjehuis bedroegen de totale baten €5,94
miljoen. Het groepsvermogen van het LUF is in 2017 gestegen
van €39,2 naar €40,6 miljoen.
In mei 2017 is het Snouck Hurgronjehuis verkocht. De opbrengst
van €1,7 miljoen zal worden ondergebracht in het nieuw op te
richten Snouck Hurgronjefonds. De komende tien tot vijftien
jaar zal uit dit fonds een jaarlijkse interfacultaire subsidie
worden verstrekt, waarmee we het onderzoek aan de
universiteit verder kunnen ondersteunen. De verwachting is dat
in 2019 de eerste Snouck Hurgronjesubsidie kan worden
verleend. Daarnaast zal er een jaarlijkse Snouck Hurgronjeprijs
worden uitgereikt door de Commissie Algemene Subsidies
StudentenActiviteiten (CASSA) voor een nieuw initiatief,
georganiseerd door studenten. We kijken nu al uit naar de
eerste prijsuitreiking en houden u op de hoogte.
Het beleggingsmandaat aan Van Lanschot Bankiers is in 2017
enigszins aangepast en is erop gericht dat er, voor de lange
termijn, jaarlijks 3% beschikbaar is voor subsidieverlening, los
van het feitelijke beleggingsresultaat in de onderliggende
jaren. Wij zijn verheugd dat we in het afgelopen jaar, mede
dankzij u, meer hebben kunnen besteden aan onderzoek,
onderwijs en studenteninitiatieven dan in 2016. In dit verslag
treft u een aantal mooie voorbeelden hiervan aan.
Met grote dank aan de Cleveringacomités zijn er in november
2017 wereldwijd bijna vijftig Cleveringabijeenkomsten voor u
georganiseerd. Ook trotseerde u in groten getale de sneeuw
voor de dies voor alumni op zaterdag 11 februari. Naast het
bijwonen van een aantal colleges, was deze dag ook een
weerzien met oude bekenden en een goede gelegenheid om
mooie herinneringen op te halen uit de studententijd.
Het jaar 2018 staat voor het LUF in het teken van verdere
professionalisering en samenwerking met de universiteit.
Met elkaar willen we meer alumni verbinden, zowel met elkaar
als met hun alma mater. Door meer samen te werken, kunnen
we elkaar versterken op het gebied van fondsenwerving en
kunnen we operationele taken op een kwalitatief hoger en
kostenefficiënter niveau uitvoeren.
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Vanzelfsprekend blijft de onafhankelijkheid van het LUF voor
wat betreft de bestedingen en de financiën hierbij
gewaarborgd. Onderdeel van deze intensievere samenwerking
met de universiteit is dat, sinds begin 2018, de Rector
Magnificus van de universiteit deel uitmaakt van het Dagelijks
Bestuur van het LUF.
Ons streven is om in de komende jaren een verdere groei in
giften te realiseren, mede dankzij en met uw steun en
betrokkenheid. Dit is immers waar we het met zijn allen voor
doen: het steunen van de bloei van onze universiteit!
MW. MR. STAN DE KLERK-WALLER

VOORZITTER LEIDS UNIVERSITEITS FONDS

Projecten om trots op te zijn
Een hoogleraar die haar licht laat schijnen over de actualiteit, een wetenschapper die vol enthousiasme over
zijn onderzoek vertelt, Koningin Máxima die de gloednieuwe Asian Library opent. In de media is bijna dagelijks
aandacht voor de Universiteit Leiden en de prestaties van haar wetenschappers en studenten in Leiden én in
Den Haag. Maar er is zo veel meer om trots op te zijn.
Zo sprak ik tijdens de diesviering voor alumni met de excellente
studenten wier harde werk was bekroond met een nominatie
voor de Leidse Universitaire Scriptieprijzen en haalde ik
herinneringen op met de vele aanwezige alumni. Alumni die op
de meest uiteenlopende posities in de maatschappij en over de
gehele wereld hun opgedane kennis inzetten en delen.
In dit jaarverslag vindt u een greep uit de prachtige projecten
die mede dankzij de steun van deze alumni tot stand kwamen.
Projecten met een grote impact op onze maatschappij als
geheel, maar ook projecten die ontzettend veel betekenen voor
de onderzoekers en studenten zelf. Voor deze talentvolle jonge
mensen is een financieel steuntje in de rug aan het begin van
hun carrière van onschatbaar belang.

Ik ben alle donateurs van het LUF die dit mogelijk maken
dankbaar en kijk uit naar een nieuw jaar vol innovatieve
onderwijs- en onderzoeksprojecten. Graag maak ik ook van de
gelegenheid gebruik om het bestuur, de commissies, comités
en iedereen die zich inzet voor het LUF, te bedanken voor hun
geweldige bijdrage aan de bloei van de mooiste universiteit
ter wereld.
PROF.MR. CAREL STOLKER 

RECTOR MAGNIFICUS & VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR I UNIVERSITEIT LEIDEN
LID DAGELIJKS BESTUUR I LEIDS UNIVERSITEITS FONDS

PROF.MR. CAREL STOLKER EN MR. STAN DE KLERK-WALLER

OP HET RAPENBURG MET HET ACADEMIEGEBOUW OP DE ACHTERGROND
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Evenementen
CLEVERINGABIJEENKOMSTEN
VAN AMSTERDAM TOT TOKYO
Eind november vonden de Cleveringabijeenkomsten
voor Leidse alumni weer plaats op bijna vijftig locaties
wereldwijd. Deze bijeenkomsten worden, in
samenwerking met regionele comités, georganiseerd
door het LUF om de protestrede van professor Rudolph
Cleveringa te gedenken. Op 26 november 1940 hield hij
een vlammend betoog tegen het ontslag van zijn Joodse
collega’s, de hoogleraren Meijers en David.
Of de alumni zich nu in New York, Rome, Sydney of Delden
bevonden, allen zagen zij dezelfde welkomstboodschap
waarin de voorzitter van het LUF en de Rector Magnificus van
de universiteit hen vanuit het Academiegebouw welkom
heetten en bedankten voor hun betrokkenheid. Uiteraard sprak
op elke locatie een andere spreker, een Leidse wetenschapper
die zijn of haar licht liet schijnen over een actueel onderwerp.
Zo sprak prof.dr. Eveline Crone (winnaar Spinozapremie) in
Schiedam over ‘Zelfbeeld bij adolescenten’ en was het Teylers
Museum in Haarlem voor één avond het domein van
hoogleraar Publiek begrip van wetenschap Bas Haring die
antwoord gaf op de vraag ‘Waarom is cola duurder dan melk?’.
Buiten onze landsgrenzen sprak onder anderen prof. dr. mr. Ton
Liefaard, hoogleraar Kinderrechten (zie ook pagina 10). In Tbilisi
gaf hij een lezing met de titel ‘Children deprived of their liberty:
international children’s rights and local challenges’.

CASSA en Cleveringa

Ook studenten staan jaarlijks stil bij de protestrede van
professor Cleveringa. De Commissie Algemene Subsidies
StudentenActiviteiten (CASSA) organiseert hiertoe de Avond
van Cleveringa. In het Kamerlingh Onnes Gebouw kwamen
studenten van alle faculteiten samen voor deze avond met als
thema ‘Waar ligt de grens: Heeft vrijheid begrenzing nodig?’.
De studenten zochten samen de grenzen op met aansprekende
professionals en academici als Ton Siedsma, onderzoeker bij
Bits of Freedom, en mr. Laetitia Houben van het Instituut voor
Metajuridica.

Prof. dr. Erik-jan Zurcher, spreker Leiden

“In een bomvol Groot
Auditorium in het Academie-gebouw
bleek het onderwerp – Popper, Erdogan
en politiek tribalisme – een geweldige
aanjager voor discussie.”

Woord van dank

Onze speciale dank gaat uit naar alle leden van de Cleveringacomités in binnen- en buitenland. Vanuit hun betrokkenheid bij
het Leids Universiteits Fonds en de universiteit organiseren de comitéleden vrijwillig en met groot enthousiasme de
Cleveringabijeenkomsten. Zonder hen zijn deze zo bijzondere bijeenkomsten niet mogelijk.

“Gedurende de afgelopen 25 jaar heb ik altijd met
veel genoegen gewerkt aan de voorbereiding van
de Cleveringabijeenkomsten. In 2017 was Jaap de
Hoop Scheffer onze spreker en de opkomst – 120
alumni (en gasten) – een van de grootste ooit.

“Ik organiseerde de bijeenkomst in Canada voor
de 31ste maal. De contacten van sprekers met
het publiek leveren af en toe verrassende
staaltjes van verder netwerken op.”

MR. ELSKE VAN PRAAG  | COMITÉLID AMSTERDAM

DRS. MARY EGGERMONT-MOLENAAR  | COMITÉLID CALGARY

Prof. dr. Eveline Crone, spreker Schiedam

“Het idee dat overal ter
wereld collega’s de Universiteit Leiden
vertegenwoordigen, geeft een heel bijzonder
verbindend gevoel.”
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DIES VOOR ALUMNI
Een vol programma

In de eerste ronde sprak prof.dr. Wilco Achterberg over de
wereldwijde lusten en lasten van vergrijzing en vertelde
prof.dr.ir. Hester Bijl over onderwijsontwikkelingen.
Prof.dr. David Fontijn gaf een lezing over de economie van
vernietiging en de Veni-winnaars dr. Berthe Jansen en
dr. Joost Schimmel spraken respectievelijk over boeddhisme
en de wet in het oude Tibet en DNA-breuken.

Terug de collegebanken in

Op zaterdag 11 februari 2017 organiseerde het LUF de dies voor
alumni. Terwijl de sneeuw de straten van hun oude
studentenstad wit kleurde, werden de alumni in het Kamerlingh Onnes Gebouw aan de Steenschuur ontvangen met een
lunch. Zij woonden vervolgens verschillende lezingen bij van
Leidse wetenschappers die hen met veel enthousiasme
informeerden over actuele onderzoeksresultaten en ontwikkelingen in hun vakgebied.

Na de pauze volgde de tweede ronde lezingen. Dr. Mariska
Kret besprak uitingen van emotie in Homo en Pan,
prof.mr.dr. Pauline Schuyt behandelde de vraag waarom
onze gevangenissen leegstaan en prof.dr. Kutsal Yesilkagit
gaf een lezing over grensoverschrijdende samenwerking
in tijden van populisme. Ook de Lustrumsubsidies die
door het LUF zijn toegekend kwamen aan bod;
dr. Marieke Liem sprak over 25 jaar fataal geweld in
Nederland en dr. Victoria Nyst over taalsocialisatie van
dove families in Afrika.

De oude Egyptenaren

Kinderen en kleinkinderen van onze alumni maakten tijdens het speciale juniorprogramma kennis met de bijzondere wereld van
farao’s, piramides en wonderlijke hiërogliefen. In het Rijksmuseum van Oudheden werden de junioren getrakteerd op een
privérondleiding door Leidse Egyptologen langs beelden en reliëfs, bont beschilderde doodskisten en eeuwenoude mummies en
gebruiksvoorwerpen. Daarna gingen zij zelf aan de slag bij een workshop over hiërogliefen.
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Wetenschappelijke Bestedingen
PROJECTEN DIE IN 2017 SUBSIDIE ONTVINGEN
Elk jaar opnieuw laat de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) haar licht schijnen over de
projectvoorstellen van tientallen onderzoekers van de universiteit. Zij beoordeelt onder meer hoe vernieuwend
het project is, kijkt naar de potentie en de maatschappelijke relevantie. Vervolgens worden er, na goedkeuring,
bedragen toegekend variërend van € 5.000 tot € 25.000. Vaak is een subsidie van het LUF een springplank voor
jong talent, dat eerste opstapje naar grotere beurzen. Een mooi voorbeeld is hoogleraar Neurocognitieve
Ontwikkelingspsychologie Eveline Crone, Spinozawinnaar en auteur van Het puberende brein. Zij zette mede
dankzij het LUF een eerste stap in haar academische carrière.
In 2017 werd voor de onderstaande projecten subsidie
verleend. De middelen hiervoor zijn afkomstig uit de
Fondsen op Naam van het LUF en vanuit de samenwerking
van het LUF met de Gratama Stichting en de Stichting Elise
Mathilde Fonds.

83

2017

AANVRAGEN
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WETENSCHAPPELIJKE
PROJECTEN

TOEGEKEND

€ 326.229 SUBSIDIE TOEGEKEND
Archeologie

From Pots to Feasting, Monumental Architecture, and
Communities: A Materials Approach to Clay Procurement
Practices in Aguas Buenas, Chontales, Nicaragua (400 - 1522 CE)
DE HEER DR. A. GEURDS | BAKELS FONDS

Koloniale contacten: archeometrisch onderzoek naar
variabiliteit in aardewerkconsumptie in de Romeinse kolonie
Aesernia (Italië)

Geesteswetenschappen

Corpus of Reliefs of the New Kingdom from the Memphite
Necropolis, Egypt, c. 1539–1078 BCE
DE HEER DR. N.T.B. STARING | PROF.DR. A.W. BYVANCK FONDS

Interethnic Intelligence: Conflicts and Information Networks
in the Seventeenth-Century Anglo-Dutch Atlantic
MEVROUW DR. S. ZIJLSTRA | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

MEVROUW DR. M.K. TERMEER | PROF.DR. A.W. BYVANCK FONDS

Mastaba Documentatie Project

Research into the biomolecular detection of malaria in
human skeletal remains from archaeological contexts

Whistleblowing and Civic Duty

MEVROUW DR. R. SCHATS | BAKELS FONDS

MEVROUW N. VAN DE BEEK MA | PROF.DR. A.W. BYVANCK FONDS

DE HEER DR. E.R. BOOT | GRATAMA STICHTING/LUF

Who owes what to future generations?

DE HEER DR. T. MEIJERS MSC | GRATAMA STICHTING/LUF

Malaria in de Middeleeuwen

Malaria, een infectieziekte overgedragen door muggen, is in
tropische gebieden nog steeds een groot probleem. Echter,
tot ongeveer 1950 kwam malaria ook voor in Nederland.
“Uit zeventiende- en achttiende-eeuwse bronnen weten we
dat ook in deze periodes de ziekte in de Lage Landen veel
voorkwam. Voor de vroegere periodes is er helaas weinig
bronmateriaal.” Dr. Rachel Schats gebruikt een nieuwe
methode bij haar onderzoek van Nederlandse skeletten uit
de Middeleeuwen om zo een eerste stap te zetten in het
aantonen van de aanwezigheid van malaria in deze periode.

DR. RACHEL SCHATS AAN HET WERK IN HET LAB
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Slapende kankercellen

Onderzoekster dr. Laila Ritsma doet in het LUMC onderzoek
naar uitzaaiingen bij borstkanker. “Soms wordt een tumor
verwijderd, wordt een patiënt schoon verklaard en komen er
vele jaren later weer uitzaaiingen terug. Wij denken dat zich
vanuit die tumor dan toch cellen door het lichaam verspreiden. Ze verkeren vaak jaren in slaaptoestand, zodat we ze niet
kunnen zien.” Dr. Ritsma zoekt de antwoorden op de vragen
omtrent dit onderwerp met behulp van een speciale laser,
aangeschaft met steun van het LUF, voor de microscoop die
ze gebruikt.

Dr. Laila Ritsma

“Om de slapende kankercellen te kunnen
identificeren, willen we ze een kleurtje
geven. Dat kan met de laser.”
DR. RITSMA (RECHTS IN BEELD) EN EEN ONDERZOEKER IN OPLEIDING
GEBRUIKEN DE MICROSCOOP EN DE GESUBSIDIEERDE LASER VOOR DATAGENERATIE

Geneeskunde/LUMC

Capturing dormant cancer cells in vivo.

Sociale Wetenschappen

MEVROUW DR. L.M.A. RITSMA | NYPELS VAN DER ZEE FONDS

Mom/Dad warned me about this person: Transmission of
Stranger Anxiety From Parents to Children.

Dissecting the role of the central biological clock in the gut
microbiome.

Multiparity and the effects of pregnancy on the human brain.

MEVROUW DR. C.P. COOMANS | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Does the brain sleep? A magnetic resonance study of
the neural pathways of consciousness and the way sleep
abnormalities influence vigilance.
DE HEER DR. R. FRONCZEK | DEN DULK-MOERMANS FONDS

Rational corticosteroid therapy: prevention of side effects
on bone.
MEVROUW DR. E.M. WINTER | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Rechtsgeleerdheid

Schadetegemoetkoming aan nabestaanden van slachtoffers
van dodelijke verkeersdelicten: Een onderzoek naar juridisch
irrelevante factoren die samenhangen met beslissingen van
het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
MEVROUW DR. MR. S. VAN WINGERDEN | GRATAMA STICHTING/LUF

Vulnerable and unheard: Refugee children and their right to
effective participation in asylum procedures.

MEVROUW DR. S. RAP | GRATAMA STICHTING/LUF (COFINANCIERING
MET SCHIM VAN DER LOEFF FONDS)

MEVROUW DR. E. AKTAR | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

MEVROUW DR. E. HOEKZEMA | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Stand up for your brain: The effect of posture on attention
and economic decision-making.
DE HEER DR. H. VAN STEENBERGEN | GRATAMA STICHTING/LUF

Taalaanbod in de kinderopvang: Kwantiteit en kwaliteit.
MEVROUW DR. M.G. GROENEVELD

MEVROUW DR. C.A.T. DE JONG-KEGEL | GRATAMA STICHTING/LUF

Unconscious attentional processing of itch: towards an
innovative training.

MEVROUW DR. A.I.M. VAN LAARHOVEN | DEN DULK-MOERMANS FONDS

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Innovative dosing regimens to reduce antibiotic resistance
development: an integrative experimental and computational
pharmacology approach.
DE HEER DR. J.G.C. VAN HASSELT | ELISE MATHILDE FONDS/LUF

Spraakverwarring tussen experts en leken: een pilotstudie
naar jargon.
MEVROUW PROF. DR. IR. I. SMEETS | GRATAMA STICHTING/LUF

JAARVERSLAG 2017 LEIDS UNIVERSITEITS FONDS
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Bijzonder hoogleraren
ONTWIKKELING VAN WETENSCHAPSGEBIEDEN
Het LUF maakt het mogelijk dat getalenteerde wetenschappers, zowel van binnen als buiten de Universiteit
Leiden, hun vakgebied kunnen uitbouwen en bevordert op deze manier de ontwikkeling van innovatieve
wetenschapsgebieden.
Van bijzonder naar gewoon

Een bijzondere leerstoel is per definitie tijdelijk. Het mooiste bewijs dat deze in een behoefte voorziet, is de omzetting naar een
gewone leerstoel. Dan heeft de leerstoel een structurele plaats binnen de Universiteit Leiden gekregen. Voorbeelden hiervan zijn
Experimentele psychopathologie (prof.dr. A.J.W. van der Does), Toepassingen van de wiskunde (prof.dr.ir. C. Roos) en Publiek begrip
van wetenschap (prof.dr. S. Haring).

Prof. dr. Paul Keßler, bijzonder hoogleraar
Botanische tuinen en botanie van ZuidoostAzië, in de Hortus Botanicus. Naast hoogleraar is hij prefect van deze botanische tuin.

Foto: Hielco Kuipers

BIJZONDER HOOGLERAREN VANWEGE HET LUF
OP 31 DECEMBER 2017

Prof.mr. A.J. Blokland 	Criminology and
Criminal Justice
Prof.dr. B.U. Forstmann 	Neuroscientific testing
of psychological models
Prof.dr. A.W. Hins
Pers-, omroep- en
mediarecht
Prof.dr. P.J.A. Keßler
Botanische tuinen en botanie
van Zuidoost-Azië
Prof.dr. P.J.F. Lucas
Artificial Intelligence
Prof.dr. D.J. de Vries
Bouwhistorie en Erfgoed
Prof.dr. J.R. Wijbrans
Geologie

De volgende leerstoelen werden in 2017 na twee
termijnen van vijf jaar, dan wel vanwege het emeritaat
van de bijzonder hoogleraar, beëindigd:

Prof.dr. A.E. Gorbalenya 	Toegepaste bioinformatica
in de virologie
Prof.mr. J.L.M. Gribnau 	Kwaliteit van fiscale
regelgeving
Prof.dr.ir. J. van der Plicht
Isotopenarcheologie
Prof.dr. O. Praamstra 	Nederlandse literatuur in
10 JAARVERSLAG 2017 LEIDS UNIVERSITEITS
FONDS
contact
met andere culturen
Prof.dr. G.J. van der Sman
Prent- en tekenkunst

BIJZONDER HOOGLERAREN VANWEGE STICHTING
LORENTZ FONDS

Prof.dr. J.W. van Holten 	Theorie van superzwaartekracht
en kosmologie
(Lorentz-leerstoel, Leiden)
Prof.dr. P.P.A.M. van der Schoot	Theoretische natuurkunde
(Lorentz-leerstoel, Utrecht)

UNIVERSITAIRE LEERSTOELEN GEFINANCIERD UIT
FONDSEN OP NAAM

Prof.dr. N.M. Blokker 	Internationaal institutioneel
recht (Schermersleerstoel)
Prof.dr. H. Duffy 	Internationaal Humanitair
Recht (Gieskes-Strijbis Fonds)
Prof.mr. T. Liefaard 	UNICEF-Fund Chair Children’s
Rights
Prof.mr. C. Waaldijk 	Comparative Sexual Orientation
Law (Betsy Brouwer Fonds)

22
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Duurzaamheid

geven
Bijdragen aan inzet, volharding en overtuiging

Ambities

Daden

Leiden wil naar
de voorhoede

LUF in Leidraad

‘De waarde van natuur is
niet in euro’s uit te drukken’

‘Het is mooi wetenschappelijk onderzoek te kunnen steunen wanneer je het je kunt veroorloven’,
aldus mr. Hans van der Valk. Eind jaren vijftig studeerde hij af in de Rechten en sindsdien is
Van der Valk een betrokken alumnus. Jarenlang organiseerde hij Cleveringa-lezingen in Zuid-Frankrijk.
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Leid raad
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der Valk zijn steun aan de Universiteit Leiden uit te
breiden en concreet inhoud te geven. In gesprekken
met het Leids Universiteits Fonds komt een bijzondere
donatieconstructie tot stand: een fonds op naam ter
nagedachtenis aan zijn vrouw, gekoppeld aan de
stichting van de hoogleraar die haar behandelde. De
middelen uit dit Stichting Prof. Jaap de Graeff-Lingling
Wiyadharma Fonds worden ingezet ter bevordering
van de inwendige geneeskunde. ‘In wetenschappelijk
onderzoek komen inzet, volharding en overtuiging
samen. Daaraan kan ik, ook in de geest van hoe mijn
vrouw aan haar leven inhoud heeft gegeven, nu bijdragen’, zegt Van der Valk. ‘Mijn verhaal roept hopelijk alumni met een warm hart voor Leiden op om
onze universiteit ook te steunen.’
2017
NR.1 32017
NR.

LEDEGANG,
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a enkele jaren als advocaat gewerkt te
hebben, koos ik voor een loopbaan bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Begin
jaren zeventig werd ik uitgezonden naar
de ambassade in Jakarta. Hier ontmoette
ik Lingling Wiyadharma, die in Amsterdam studeerde
en met vakantie in Indonesië was. Onze kennismaking
was niet van voorbijgaande aard. Wij trouwden en
vanaf dat moment begon ook voor Lingling het
zwerversbestaan als vrouw van een diplomaat.’
In 1984 houden Lingling’s nieren als gevolg van een
auto-immuunziekte op te functioneren. Een niertransplantatie in het Academisch Ziekenhuis Leiden
(het huidige LUMC) volgt, waarbij professor De Graeff
als hoofd interne geneeskunde de hoofdrol vervult.
‘Het was bijzonder elke dag weer getuige te zijn van
de kracht waarmee mijn vrouw in het leven stond en
van haar liefdeEITvoor
LEIDEN de medemens. In Berlijn waar ik
VAN DE UNIVERSIT
ALUMNIMAGAZINE
mijn laatste post vervulde, richtte zij een vereniging
ter ondersteuning van nierpatiënten op. Dankzij de
inspanningen van De Graeff en medici in zeker vijf
landen is haar leven met dertig jaar verlengd.’
Na het wegvallen van zijn vrouw in 2014 besluit Van

TEKST: MARJOLEIN VAN ENK, FOTO: MONIQUE SHAW

Een belangrijke plek waar verhalen van
en voor alumni samenkomen is het
magazine Leidraad. Dit blad wordt
uitgegeven door het Alumnibureau
van de Universiteit Leiden en verschijnt
drie keer per jaar. Ook het LUF heeft in
elke uitgave een aantal pagina’s tot
zijn beschikking waar we nieuws delen
over aankomende evenementen,
mooie projecten en gulle gevers.

Onderzoek

Van compost
tot cookstove

Studenten van nu bellen studenten van toen
In de eerste weken van december ging een team van enthousiaste en betrokken studenten aan de slag voor onze
belcampagne. Zij vroegen alumni naar hun mening en ideeën over bijeenkomsten en evenementen die het LUF in
samenwerking met de universiteit organiseert. Ook informeerden de studenten hen over aankomende
evenementen en initiatieven, zoals masterclasses en de dies voor alumni.
Voor de leden van het belteam was het interessant om over de studietijd en carrière van alumni te horen. Over niet te al te lange
tijd zetten zij immers zelf de eerste stappen in hun carrière. Na vele levendige gesprekken over de universiteit en het studentenleven,
gaf een groot deel van de gesproken alumni aan een donatie te willen doen.

BELCAMPAGNE 2017

Zahra Sakhizadah, studente geneeskunde

€ 87.578

880

297

“Ik heb tijdens de belcampagne
niet alleen vaardigheden opgedaan
met betrekking tot gespreksvoering,
maar ook veel mooie en
persoonlijke adviezen van
alumni mogen ontvangen.”

TOEGEZEGD

GESPROKEN

JAARVERSLAG 2017 LEIDS UNIVERSITEITS FONDS

11

Studentensubsidies
Studeren is meer dan studiepunten verzamelen. Het is
een tijd die vaak voorbij vliegt, maar vol met kansen zit
om jezelf te ontplooien. Het LUF is er voor studenten
met grote dromen en goede ideeën.
Studenten met een origineel plan voor een buitenlandproject
vallen soms buiten de boot van de standaard uitwisselingsprogramma’s. Gelukkig zijn er alumni die vinden dat goede
plannen niet moeten worden afgeremd, maar juist gestimuleerd.
Daarom kent het LUF individuele beurzen toe aan studenten die
voor studie, stage of onderzoek naar het buitenland willen. Zo
vertrokken in 2017 maar liefst 95 studenten met uiteenlopende
plannen en idealen naar bestemmingen over de hele wereld.

“Trait shifts along altitude and
water gradients on Svalbard”
ANNABELLE DE VRIES (BIOLOGIE) SPITSBERGEN

Buitenlandbeurzen worden verstrekt uit het LUF Internationaal
StudieFonds (LISF), het Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds,
het Dr. A.M. Blokfonds, het Mr. P. Heering sr. Fonds en het
Dr. Edith Frederiksfonds.

Marianne van der Vaart

“Ik kwam terecht in een
zinderende smeltkroes van
clinici, wis- en natuurkundigen,
ingenieurs en neurowetenschappers,
met een onbegrensde nieuwsgierigheid
naar neuro-ontwikkeling als
verbindende factor”

Pijnbeleving bij baby’s
Hoe kunnen ouders, dokters en verpleegkundigen inschatten in
hoeverre hun kindje of patiëntje pijn aangeeft? Aan een
antwoord op deze vraag werkte vierdejaars geneeskundestudent
Marianne van der Vaart, als deel van een 0nderzoeksproject,
gedurende haar tijd op de afdeling kindergeneeskunde aan de
University of Oxford. De mate van pijnbeleving bij baby’s wordt
momenteel ingeschat op basis van gezichtsuitdrukkingen,
hartslag, ademhaling, terugtrekreflexen en veranderingen in
hersenactiviteit. Marianne ontwikkelde een wiskundig model
dat de waarde van al deze variabelen uitleest en vervolgens
duidelijkheid geeft over de pijnbeleving van het kind.

Marianne bij opnames van een video van
Oxford University over het onderzoeksproject
MARIANNE VAN DER VAART (GENEESKUNDE) OXFORD
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Samen organiseren

“Staged glory: The impact of fascism
on cooperating nationalist circles in
late colonial Indonesia, 1935-1942”
YANNICK LENGKEEK (GESCHIEDENIS) JAKARTA

Als je als studentenvereniging, studievereniging of dispuut
plannen hebt om een activiteit te organiseren, dan kun je
subsidie aanvragen bij de Commissie Algemene Subsidies
StudentenActiviteiten (CASSA). In 2017 werden 63 subsidies
toegekend voor onder meer excursies, congressen, lustra,
sporttoernooien, toneelvoorstellingen, concerten en
symposia.

COMMISSIE 2017

4

13

STUDENTEN

ALUMNI

€ 42.500
BUDGET

100
AANVRAGEN

63

SUBSIDIES

Arjen Lubach vs. Gert-Jan Segers in de Pieterskerk

Bijna 1.000 studenten waren begin 2017 in een overvolle
Pieterskerk getuige van een bijzonder debat. ChristenUnieleider Gert-Jan Segers discussieerde met auteur en
presentator Arjen Lubach over het geloof, onder leiding van
Rector Magnificus Carel Stolker. Centraal stond de vraag in
hoeverre religie invloed mag hebben op de Nederlandse
samenleving. De avond ‘Geloven? Doe maar thuis!’ werd
georganiseerd door Veritas Leiden, mede dankzij een
bijdrage van CASSA.

Klimaatverandering in beeld
Biologiestudente Fenna Westveer vertrok voor een aantal
maanden naar het verre Thailand om daar mee te werken aan
meerjarig onderzoek over de effecten van klimaatverandering
op de flora. Ze ging er aan slag met de inventarisatie van bomen
op een aantal plots. Ze verzamelde data over omtrek, hoogte
en soort om die vervolgens te analyseren en te ontdekken of de
groei van de bomen afnam (mogelijk een teken van toekomstig
verdwijnen), de omtrek gelijk gebleven was, of dat de groei was
toegenomen (gezonde bomen). Met dit eindproject mocht zij
de titel BSc aan haar naam toevoegen en droeg zij bij aan meer
kennis over de effecten van klimaatverandering.

Fenna Westveer

“Ik koos bewust voor
een stage in Thailand omdat de
effecten van klimaatverandering op
de flora daar nú al zichtbaar zijn”

Fenna in het veld met haar Thaise begeleider
FENNA WESTVEER (BIOLOGIE) THAILAND
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Studentenprijzen
LEIDSE UNIVERSITAIRE SCRIPTIEPRIJZEN
Tijdens de dies voor alumni werden de jaarlijkse Leidse
Universitaire Scriptieprijzen uitgereikt. Deze prijzen
worden mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva
Reünisten Jaar 1957/1961/1965, ondergebracht bij het
LUF. De universiteit en het LUF zijn de Minerva-reünisten
zeer erkentelijk voor hun giften aan het fonds.
In 2017 won Erik Kroon van de Faculteit der Archeologie de
eerste prijs van € 3.000 voor zijn innovatieve onderzoek naar
veranderingen in aardewerktechnologie. Een van zijn
opmerkelijke conclusies is dat de gebruikte klei voor aardewerk
in Zuid-Hollandse vindplaatsen van ver buiten Nederland komt.
Dit betekent dat in het Neolitische tijdperk (die begon rond
5.300 v. Chr.) aanmerkelijk meer uitwisseling tussen volken moet
hebben plaatsgevonden dan tot nu toe werd aangenomen.
De tweede prijs, ter waarde van € 2.000, werd gewonnen door
Coen Vos van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hij
schreef een ambitieuze scriptie over de ideeën van Edgar Wind,
een natuurkundige en kunsthistoricus. Jouke Tegelaar,
rechtenstudente, sleepte de derde prijs in de wacht en
ontving € 1.000 voor haar boeiende scriptie over nationale
aansprakelijkheidsregimes en hoe deze zich verhouden tot
de europeanisering van het financieel recht.

Winnaar Erik Kroon

“Voor mij is de prijs een extra stimulans voor mijn promotieonderzoek.”

LISF-PRIJS WINNARES MARJOLEIN VAN PAGEE  
(GESCHIEDENIS) INDONESIË

Prijzen voor buitenlandprojecten

Jaarlijks gaan vele studenten met een subsidie van het LUF
Internationaal StudieFonds (LISF) naar het buitenland. Na
thuiskomst schrijven ze een verslag over wat zij geleerd,
onderzocht en ontdekt hebben. Dit verslag dingt dan automatisch mee naar de LISF-prijs. De winnaar ontvangt niet alleen
€ 500, maar mag ook spreken op een Cleveringabijeenkomst in
het buitenland.
In november vond de feestelijke uitreiking van de prijzen plaats
in de Faculty Club aan het Rapenburg. Marjolein van Pagee
(Geschiedenis) won de LISF-prijs voor het verslag van haar
onderzoek in Indonesië naar verzetsleider en propagandist
Sutomo. Op 7 december vertelde zij over haar onderzoek op de
Cleveringabijeenkomst in Parijs.
Manon Schouten ontving een Eervolle Vermelding voor haar
archiefonderzoek in Stockholm naar brieven van Zweedse
missionarissen om inzicht te krijgen in de verzetsstrijd in Frans
Equatoriaal Afrika. Ook Jesse Wichers Schreur kreeg een Eervolle
Vermelding. Hij volgde taal- en cultuurvakken aan de Universiteit van Tbilisi in Georgië en deed wetenschappelijk veldonderzoek naar de minderheidstaal Mingrelisch.

Janneke Fruin-Helb Beurs

De Janneke Fruin-Helb Beurs is in 2003 ingesteld. Studenten
die een onderzoeksvoorstel indienen bij het LISF dingen mee
naar de Janneke Fruin-Helb Beurs van € 2.250 voor de beste
onderzoeksvraag. In 2017 ontving studente Archeologie Matilda
Sebire deze beurs voor haar voorstel tot onderzoek naar de
productie van prehistorische kralen van ruwe steen en
beenderen op een archeologische locatie in Turkije.
UITREIKING LEIDSE UNIVERSITAIRE SCRIPTIEPRIJZEN
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Donaties, schenkingen & legaten
“Laat ambities tot bloei komen!“ Een zin die wij geregeld bezigen en een belofte die wij alleen kunnen waarmaken
door de vele donaties van betrokken alumni van de Universiteit Leiden. Met hun steun werken onderzoekers in
Leiden aan innovatieve projecten, zetten de wetenschappers van de toekomst hun eerste stap op de academische
ladder en organiseren vele studenten bijzondere activiteiten.
Het LUF mocht in 2017 onder meer de volgende
schenkingen ontvangen:
Voor Fondsen op Naam

€ 119.686 	van Stichting Gieskes-Strijbis Fonds voor het
Kalshoven-Gieskes Forum
€ 100.000 	voor het Betsy Brouwer Fonds
€ 100.000 	voor het Fonds Mr. J.J. van Enter ‘Pro Universitate’
€ 65.967 	voor het Kroese-Duijsters Fonds
€ 57.750 	voor het Fonds UNICEF-Chair Children’s Rights,
waarvan € 10.000 van Simmons en Simmons
€ 50.000 	voor het Rombouts Fonds voor Chinese Bijzondere
Collecties
€ 47.510 	voor het Fonds Vrienden van de Juridische Faculteit
€ 30.000 	voor het Kuiper-Overpelt Studiefonds
€ 30.000 	voor het Fonds voor Wetenschappers in Verdrukking
€ 25.000 	voor het Nypels-van der Zee Fonds
€ 21.710
voor het Swaantje Mondt Fonds
€ 10.600 	van de Staargaard Stichting voor het Fonds voor
Zuid- en Zuidoost Aziatische Kunst
€ 10.000 voor het P.A. Jager-van Gelder Fonds
€ 10.000 voor het Mr. ir. Deisz Barendregt Fonds
€ 8.758
voor het mr M. Enthoven Fonds
€ 5.125
voor het Fonds voor Romeinse Archeologie
€ 5.000 voor het Bakels Fonds
€ 4.000 	voor het Elkerbout-Moene Fonds
€ 3.500 	van Stichting Verpakking en Milieu voor het
LUF-SVM Fonds
€ 2.500 	voor het “Ouwe” Fonds, waarvan € 2.100 van
dhr. en mw. Ouwerkerk
€ 72.182 overige schenkingen Fondsen op Naam

Toekomstige alumni

In 2017 mocht het LUF ruim 2.000 nieuwe studentleden
verwelkomen. Zo komt het totaal op bijna 10.000. Deze leden
doneren jaarlijks, tot aan hun afstuderen, € 5 aan het doel van
hun keuze: hun eigen studie- of studentenvereniging of het
Mandela Scholarship Fund. Het LUF wordt in de werving van
nieuwe studentleden bijgestaan door de verenigingen zelf. Het
is voor hen een manier om extra inkomsten te bewerkstelligen.
Zo is er in 2017 € 48.740 door het LUF toegekend, waarvan
€ 17.390 aan het Mandela Scholarship Fund.
Daarnaast zorgt het studentenlidmaatschap ervoor dat het LUF
bekendheid geniet onder de studenten in Leiden en op de
Campus Den Haag. Ook blijven studentleden na hun afstuderen vaak als alumnus of alumna donateur, bijvoorbeeld in de
vorm van het Jonge Sleuteldragerschap.

Overige giften

€ 75.000 	van Stichting Elise Mathilde Fonds voor subsidies
voor wetenschappelijke projecten
€ 50.000 	van Stichting DELA voor twee scholarships
Advanced Masters International Children’s Rights
€ 30.000 	van dhr. H.R. van der Valk voor de Stichting
Prof. Jaap de Graeff-Lingling Wiyadharma Fonds
€ 10.000 	van Stichting Wijnkeul voor CASSA
€ 8.750 	van Basis Makelaardij
€ 8.500 	van Stichting Vogelgezang
€ 5.000 	van mw. Boeles ter nagedachtenis aan haar man,
dhr. J. Boeles
€ 4.000 van mw. drs. E.S. Schuitemaker voor de minor 		
Kindermishandeling en Verwaarlozing
€ 3.992 	(USD 5.000) van dhr. Ian J. Cohn voor het Palloures
Project van dr. Bleda Düring
€ 2.200
van het jaar 1977 LSVM voor algemene doelbesteding
€ 1.884
deel nalatenschap mw. M.C. van der Plas

Internationaal
Humanitair
Oorlogsrecht

Het Kalshoven-Gieskes Forum – genoemd naar de Leidse
emeritus-hoogleraar volkenrecht Frits Kalshoven en het
Gieskes-Strijbis Fonds – biedt een platform binnen de
universiteit voor onderzoek, onderwijs en voorlichting op het
gebied van Internationaal Humanitair Oorlogsrecht (IHL).
Dit jaar werden 18 studenten geselecteerd voor de IHL Clinic
van het Forum. Zij kregen de kans om onderzoek te doen
naar vraagstukken voorgelegd door organisaties zoals het
Internationaal Comité van het Rode Kruis. Samen met hen
en de drie partner-Clinics, waaronder Emory Law School
(Atlanta), werd het speciale ‘IHL In Action’ project gelanceerd,
waarbij de Clinics onderzoek doen naar naleving van IHL.

HET GIESKESSTRIJBIS FONDS
SCHONK IN 2017
€ 119.686 VOOR
HET KALSHOVENGIESKES
FORUM.
TEAM VAN STUDENTEN UIT LEIDEN EN ATLANTA
CLINIC-STUDENTEN VAN HET FORUM REISDEN AF NAAR ATLANTA EN
WASHINGTON VOOR DE JAARLIJKSE ‘IHL CLINIC EXCHANGE CONFERENCE’
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Meerdere categorieën

Fondsen op Naam

Een aantal fondsen zijn niet te scharen onder één categorie.
In dit overzicht zijn die te herkennen aan de asteriks (*).

Het Leids Universiteits Fonds biedt de mogelijkheid tot het instellen van een Fonds op Naam. De schenker bepaalt
hierbij zelf de naam en doelstelling, een gerichte opdracht, van het fonds. Zo is het mogelijk om substantiële
schenkingen te oormerken. In 2017 werden drie nieuwe Fondsen op Naam opgericht, wat het totaal op 65 brengt.
Nieuwe Fondsen op Naam

LUF-SVM Projectsubsidie Fonds; subsidiëring van onderzoeksen onderwijsprojecten op het gebied van verpakking en milieu.
Fonds voor Romeinse Archeologie; ter ondersteuning van
onderzoek op het gebied van de Romeinse Archeologie
gedurende de eerste eeuw voor Christus tot aan het einde van de
vijfde eeuw na Christus in het gebied Noordwest-Europa, zowel
binnen als buiten de Romeinse grens, waarbij de relatie met het
Romeinse Rijk duidelijk aantoonbaar moet zijn.
Rombouts Fonds voor Chinese Bijzondere Collecties; voor de
aankoop van bijzondere Chinese boeken en/of manuscripten voor
de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Algemeen

Van Bergen Fund; ter bevordering van het contact tussen
Nederlandse en buitenlandse studenten.
Dr. A.M. Blok Fonds; voor studenten die studeren of onderzoek
doen aan Queen’s University in Kingston, Canada.
Prof.dr. Hendrik Casimir Fonds; voor masterstudenten aan de
Casimir School of Research.
Fonds A.E. Cohen; voor onderzoek naar de geschiedenis van de
Universiteit Leiden.
Herman J. Coster Fonds; met name voor studenten en wetenschappers uit Zuid-Afrika die aan de Universiteit Leiden studeren
of onderzoek doen.

Op het snijvlak van archeologie en kunstgeschiedenis

Het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds werd in 2003 opgericht door Jonkvrouwe dr. Lili
Quarles van Ufford ter nagedachtenis aan haar man, prof.dr. A.W. Byvanck. Hij
was van 1922 tot 1954 hoogleraar Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis
van de Oudheid en de Oude Geschiedenis in Leiden. Met het legaat wordt de
Byvanck-leerstoel gefinancierd en worden jaarlijks subsidies toegekend aan
projecten op het gebied van de klassieke archeologie.

PROF.DR. M.J. VERSLUYS, CWB-LID EN HOOGLERAAR KLASSIEKE & MEDITERRANE
ARCHEOLOGIE. OP DE JAARLIJKSE BYVANCKBIJEENKOMST GEVEN WETENSCHAPPERS DIE
EEN SUBSIDIE KREGEN VANUIT HET FONDS EEN PRESENTATIE AAN DE FAMILIE BYVANCK.
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Fonds Mr. J.J. van Enter ‘Pro Universitate’; ondersteunt alfa-,
gamma- en bètawetenschappen
Mr. M. Enthoven Fonds; voor de bloei van de Universiteit Leiden.
Kuiper-Overpelt Studiefonds; ter ondersteuning van talentvolle
studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden of fragiele
democratieën die een opleiding aan de Universiteit Leiden willen
volgen om vervolgens op constructieve wijze deel te nemen aan
de civil society van hun land van herkomst.
LUF Internationaal StudieFonds (LISF); beurzen voor buitenlandverblijf van excellente studenten.
LUF-SVM Fonds; beurzen voor masterstudenten die onderzoek
doen naar verpakking en milieu.
Fonds Minerva Reünisten jaar 1947; vijf inscripties uitgevoerd in
de zogenaamde Leidse Letter.
Fonds Minerva Reünisten jaar 1957/1961/1965; ter financiering van de Leidse Universitaire Scriptieprijzen.
‘Ouwe’ Fonds; voor studenten met een fysieke of psychische
beperking.
Dr. C.L. van Steeden Fonds; voor studie en werk van geestelijke,
wetenschappelijke en kunstzinnige aard.

Archeologie

Het Bakels Fonds; natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de
archeologie.
* Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds; onderzoek betreffende de klassieke
Oudheid op het snijvlak van archeologie, kunstgeschiedenis, oude
geschiedenis en klassieke talen.

Geesteswetenschappen

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

* Fonds voor Zuid- en Zuidoost-Aziatische kunst; studie van
kunst, oudheden en materiële cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië.

Geneeskunde/LUMC

Dr. Anne Bosma Fonds; voor onderzoek op het gebied van
pathologie.
Cella Durksz Fonds; voor onderzoek naar de oorzaak en
behandeling bipolaire stoornissen.
Den Dulk-Moermans Fonds; voor gezondheidsonderzoek in de
breedste zin.
Elkerbout-Moene Fonds; voor onderzoek naar aangeboren
hartafwijkingen.
Dr. Edith Frederiksfonds; verstrekt beurzen voor geneeskundestudenten, 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 ten behoeve van het Willem-Alexander
Kinderziekenhuis (WAKZ), onderdeel van het LUMC.
Mulder-Hamelers Fonds; voor onderzoek op de afdeling
Endocrinologie van het LUMC.
Nypels-van der Zee Fonds; ter ontwikkeling en verbetering van
technologieën in de geneeskunde.
Piso-Kuperus Fonds; voor onderzoek en behandeling van
inwendige ziekten.

Rechtsgeleerdheid

‘Ouwe’ Fonds: ‘Zo leeft Arnolds geest voort’

José Ouwerkerk en Hubertine Ouwerkerk-Verspyck stelden een Fonds op
Naam in ter nagedachtenis aan hun zoon Arnold – voor vrienden ‘Ouwe’ –
Ouwerkerk. Arnold kende gelukkige jaren in Leiden en kon ondanks zijn
toenemende lichamelijke beperkingen door een ernstige ziekte zijn studie voltooien, mede dankzij het begrip en de hulp van docenten en studievrienden.
In 2007 ontstond bij de heer Ouwerkerk het idee voor een fonds. “Ik
bedacht: nu Arnold er zelf niet meer is, zou het mooi zijn om in naam van
hem een fonds op te richten.” Met het fonds steunt het echtpaar studenten die door een ziekte of een handicap voorzieningen nodig hebben voor
volwaardige deelname aan het universitaire leven.

MET STEUN UIT HET FONDS BETAALDE DE CANADESE STUDENT DUSTIN HSIAO, DIE ALS
BUITENLANDER GEEN THUISZORG KRIJGT, EEN DEEL VAN DE KOSTEN VAN ZIJN BUDDY, DIE
ONDER MEER BOODSCHAPPEN DOET EN EEN SOCIALE ROL VERVULT

Alkema-Hilbrands Fonds; onderwijs en onderzoek mensenrechten en nationale grondrechten.
Schim van der Loeff Fonds; voor de studie van het internationaal
Fonds Mr. W.C. Beucker Andreae; ter bevordering van de studie
recht, met name met betrekking tot de positie van vreemdelingen.
van het Internationaal Recht.
UNICEF-Fund Chair Children’s Rights; ter financiering van de
Dr. H.A. van Beuningen Fonds; ter handhaving en versterking
UNICEF-leerstoel op het gebied van kinderrechten.
van de positie van de rechtenfaculteit.
Fonds VVJF; ter ondersteuning van de Faculteit der
Betsy Brouwer Fonds; ter financiering van de leerstoel
Rechtsgeleerdheid op het gebied van alumni-activiteiten, de
Comparative Sexual Orientation Law.
faculteitsbibliotheek, en wetenschappers in verdrukking.
Fonds Clavareau; voor buitenlandbezoek studenten
rechtsgeleerdheid.
Wiskunde en Natuurwetenschappen
Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds; voor onderzoek/publicatie over
Mej. A.M. Buitendijk Fonds; voor studiereizen van onderzoekers
zee-, waterstaats- en bouwrecht.
verbonden aan het Nationaal Natuurhistorisch Museum
Gieskes-Strijbis Fonds; ten behoeve van Kalshoven-Gieskes
(Naturalis).
Forum en leerstoel Internationaal Humanitair Recht.
Drs. J.R.D. Kuikenga Fonds; ter bevordering van studie en onderMr. P. Heering sr. Fonds; beurzen voor studenten Internationaal
zoek op het gebied van wiskunde, mechanica en informatica.
en Europees recht.
Fonds Leerstoel en Instituut Immigratierecht; ter ondersteuning Mayo Greenberg Fonds; beurzen op het gebied van astrofysica,
astrochemie en/of astrobiologie.
van Immigratierecht.
Sackler Fondsen; voor bezoek van een prominente buitenlandse
* Kroese-Duijsters Fonds; voor internationaal congres-, studie- of
astronoom, astrofysicus, neurowetenschapper of biomedische
onderzoeksverblijf van promovendi Rechtsgeleerdheid en
wetenschapper.
Scheikunde.
* Swaantje Mondt Fonds; om Leidse en buitenlandse promovendi * Slingelands Fonds; ter ondersteuning van wetenschappers
aan de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen,
van de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wiskunde en NatuurweRechtsgeleerdheid en Geneeskunde.
tenschappen in staat te stellen een studieperiode in het buitenLeidsche Sterrewacht Fonds; voor reizen en publicaties van
land respectievelijk aan de Universiteit Leiden door te brengen.
onderzoekers in de Sterrenkunde. Daarin is opgenomen het Kaiser
Prof.mr. H.G. Schermers Fonds; ter financiering van de leerstoel
Fonds.
Internationaal Institutioneel Recht.
Fonds Van Trigt; ter bevordering van de natuurwetenschappen
Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds; voor buitenlandse studie
of stage van rechtenstudenten op het gebied van mensenrechten.
en fysiologie in het algemeen.
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Sleuteldragers
Het netwerk van Sleuteldragers bestaat uit betrokken alumni die de Universiteit Leiden een warm hart toedragen.
Met hun structurele giften geven zij jonge wetenschappers en getalenteerde studenten de kans om hun
innovatieve onderzoeks- en onderwijsprojecten te verwezenlijken. Zo leveren zij een essentiële bijdrage aan de
bloei van de universiteit en zijn zij een grote stimulans voor baanbrekend en effectief onderzoek. Het LUF is hen
dan ook zeer dankbaar voor hun betrokkenheid en financiële steun.

Speciaal voor Sleuteldragers

Voor Sleuteldragers worden jaarlijks evenementen
georganiseerd zoals een lezing of debat, een bezoek aan een
besloten collectie of een rondleiding door de Hortus.
In juni 2017 nodigde het LUF haar Sleuteldragers uit voor
een debatavond in het Academiegebouw. Thierry Baudet,
partijleider van Forum voor Democratie en in Leiden
gepromoveerd in de rechtsfilosofie, kruiste de politieke degens
met de heer Han ten Broeke, woordvoerder voor Buitenlandse
Zaken voor de VVD en in Leiden afgestudeerd in 1998 als
politicoloog. Zij gingen, samen met de aanwezigen, in discussie
over de EU, het buitenlandbeleid en of onze soevereiniteit al
dan niet bedreigd wordt. Roderik van Grieken, lid van het
Dagelijks Bestuur van het LUF én directeur van het Nederlands
Debat Instituut, leidde de debatavond in goede banen.

ONZE SLEUTELDRAGERS PER 31 DECEMBER 2017

Op vrijdag 6 oktober vond het Sleutelsdragersdiner 2017
plaats in het Rijksmuseum van Oudheden. Het Oude
Griekenland als thema kwam terug in de mediterrane
gerechten en een boeiende lezing met de titel ‘Oud is het
nieuwe nieuw’ van prof.dr. Ineke Sluiter (Griekse Taal - en
Letterkunde), waarin zij op meesterlijke wijze actualiteiten
in het perspectief van de Oudheid plaatste. Verder
werden de aanwezigen geïnformeerd over de laatste
ontwikkelingen binnen de Universiteit Leiden en het LUF.
Ook werd op ludieke wijze, door middel van een quiz,
aandacht gevraagd voor een bijzonder wetenschappelijk
onderzoeksproject.

Dhr. mr. J.P. Aalders | Dhr. drs. P. Alfing | Dhr. dr. H.A. Algra | Dhr. prof.mr. E.A. Alkema | Mevr. C.M. Alkema - Hilbrands | Dhr. drs. J.K. van
Andel | Dhr. mr. G.W.J. Antvelink | Mevr. drs. E.C. Antvelink - de Bree | 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 | Dhr. mr. R.H.A. Barge | Mevr. mr.
M.H.E.C. Barge - van Engelen | Mevr. mr. A.F.F. Bax | Dhr. drs. M. van Beek MSc | Dhr. Jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland | Dhr. prof.dr.
C.W.J. Beenakker | Dhr. drs. N.P. van den Berg | Dhr. mr. R.F. van den Bergh | Dhr. prof.dr. H. Beukers | Dhr. mr. H.A. van Beuningen | Dhr.
mr. W.F. van Beuningen | Mevr. mr. K. van Beuningen - Dietrich | Dhr. prof.dr. J.H. van Bockel | Mevr. mr. P.C. Boelaars - van Hoeken | Dhr.
drs. W.P.A. Boellaard arts | Mevr. mr. S.E. Boellaard - Roeters van Lennep | Dhr. drs. A.H. de Boer | Dhr. dr. H.H. de Boer arts | Mevr. mr. S.C.
de Bok - Vervest | Dhr. mr. M.B. Bolle | Dhr. mr. P.H.L. Boogerd | Mevr. M.K. Boonstra MA | Dhr. Jhr. drs. F.E.P. Boreel | Dhr. mr. J.W.H. van
den Bosch | Mevr. M.D. van den Bosch - van Nispen tot Sevenaer | Dhr. mr. H.J.C. Botter | Mevr. mr. H. Boumeester - Bruins Slot | Mevr.
prof.dr. E. Bouwman | Dhr. mr. M.J.F. in de Braekt | Dhr. drs. L.M. Brandts | Mevr. mr. C. Brederije | Dhr. prof.dr. D.D. Breimer | Dhr. dr. J.W.
Briët | Dhr. mr. F.C.W. Briët | Dhr. prof.mr. L.J. Brinkhorst | Mevr. drs. J. Brinkhorst - Heringa | Dhr. mr. M.A. Broeders | Mevr. E. Broeders Sachs | Dhr. prof.dr. P.J. van den Broek | Mevr. mr. J.J. Broese van Groenou - Gratama | Dhr. drs. D.P. Brouwer | Dhr. mr. H.J. Bruggink |
Mevr. drs. A.G.M. van Brunschot | Mevr. H.G.M. Buschman | Mevr. Jkvr. mr. M.H.J.P. van Buttingha Wichers | Dhr. mr. J.W. Byvanck |
Dhr. mr. Th.Th. Byvanck | Mevr. A.A. Carrière | Dhr. mr. T.S. ten Cate | Dhr. mr. M. Chatelin | Dhr. prof.dr. F.J. Cleton | Dhr. mr. J.P. Coebergh
| Dhr. drs. M.S.L. Cohen | Mevr. mr. A.M.L. Cohen - Koningsveld | Dhr. mr. M. Corsten | Dhr. prof.dr. M.R. Daha | Dhr. dr. P.H.W.M. Daverveldt
| Dhr. mr. F. van der Deijl | Dhr. mr. J.A. Dekker | Dhr. drs. P.G.B. van Delden arts | Mevr. drs. G.G.C. Diender | Dhr. mr.drs. M.A. Dierckx | Dhr.
dr. P.G. van Ditzhuyzen | Dhr. mr. G.V.H. Doeksen | Mevr. K.A. Doeksen - Kleykamp | Mevr. mr. Ch.D.W. Doeksen - van Galen Last | Dhr. mr.
M.J.F.M. Dolmans LL.M. | Mevr. mr. A.C.J. van Dooijeweert | Dhr. Jhr. mr. A. van Doorn | Mevr. C. van Driel - Murray | Dhr. mr. A.E. Driessen
| Mevr. mr. E.A.W. Driest | 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. mr. L.P.M. Eenens | Dhr. dr. W.F. Eggink arts | Dhr. dr. A.J. Elen | Dhr. mr. E.P. Elink
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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 | Dhr. prof.dr. D.P. Engberts | 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 | Dhr. mr. G.W. baron van der Feltz | Mevr. mr. E.H. van der Feltz - van Gulik | Mevr. drs. E. Feuth
- de Bruyn | Dhr. prof.dr. J.P. Filedt Kok | Dhr. mr. L.A.D. Fisscher | Dhr. prof.dr. G.J. Fleuren | Mevr. mr. J.M. Fleuren - van Walsem | Dhr. mr.
P.L. Folmer | Mevr. J. Fontein - van der Velden | Dhr. prof.mr. 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. mr. A.J.S. Frese | Mevr. prof.dr. J. Frishman | Mevr. drs. A.M. Fruin - Helb | Dhr. Jhr. mr. H.C. van Geen
| Mevr. A.H. van Geen - Gratama | Dhr. drs. J.B.J. Geise | Dhr. drs. P.A.J. Geluk | Mevr. N.A.W. van Goens Youskine | Mevr. M.E. van der Goes
- Doeksen | Mevr. mr. L.Y. Gonçalves - Ho-Kang-You | Dhr. mr. O.B.J. Gorter | Mevr. drs. H.M.A. Gorter - van Gorp | Dhr. ir. R. Gratama | Dhr.
R. Gratama | Mevr. drs. E. Gratama | Dhr. mr. R.H. van Grieken | Dhr. mr. E.J. van der Grijp | Mevr. C. van der Grijp - Baneke | Dhr. drs. P.C.J.
van Grinsven | Dhr. C.H.M. de Groot arts | Mevr. J.T.C.J.M. de Groot - Soete | Dhr. ir. J.B. Grootenhuis | Mevr. mr. V.J. Groters - Roeters van
Lennep | Mevr. mr. B.M.H.C. Le Haen - de Croon | Dhr. mr. A.C. van Haeringen | Dhr. mr. O. Hammerstein | Dhr. mr. C.L. Hamming | Mevr.
mr. G. Hamming - Hamburger | Dhr. mr. W.H.L. Han | Mevr. mr. H.S.C. Han - Crebolder | Mevr. drs. H.J. ‘t Hart - van den Muyzenberg |
Mevr. drs. F.S. Hattink - van Nieuwkuyk | Mevr. G.W. Hattink - André de la Porte | Dhr. mr. R.R. Hazewinkel | 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. | Dhr. prof.mr. H.J. van den Herik |
Dhr. mr. W. Hertzberger | Dhr. mr. J.M. Hessels MBA | Mevr. dr. J.G.M. Hessing | Dhr. mr. H.G. Heuzeveldt | Mevr. P.C.M. Hilders - Hessing
| Dhr. dr. R.Q. Hintzen | Dhr. drs. R.J. Hissink | Dhr. dr. A.A. Hogewoning | Dhr. dr. P.W. den Hollander | Dhr. drs. W.A. Hoogduin | Dhr. drs.
S.C. Hoogvliet | Dhr. mr. P.G. Hugenholtz | Dhr. J.R. Huisman | Dhr. mr. J.B.A.A. Huisman | Dhr. drs. P.J.A. Idenburg | Mevr. drs. W.M.M. van
Ierschot | Dhr. prof.dr. M.H. van IJzendoorn | Dhr. mr. E.F. Jacobs | Dhr. mr.drs. P.H.C. de Jager | Mevr. prof.dr. M.J. Jager | Dhr. drs. B.J.
Jansen | Dhr. mr. J.E. Jansen | Dhr. mr. M. 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. mr. J.J.H. Joosten | Dhr. mr. M.W. Josephus Jitta | Dhr. mr. A.P. Kaland | Dhr. mr. P.J. Kalff | Dhr. A.A.J. Kalshoven
| Dhr. mr. H.P. de Kanter | Dhr. prof.mr. P.J.G. Kapteyn | Mevr. mr. H.J. Kapteyn - Streef | Mevr. drs. C.M. Keijzer | Dhr. prof.dr. P.H. Kes | Dhr.
dr. H.E. Keus | Dhr. mr. G.G. Key | Dhr. mr. L.R. Kiers | Mevr. mr. A.D. Kiers - Becking | Dhr. dr. M. Kiewiet de Jonge | Mevr. mr. C. Kiewiet de
Jonge - Zaaijer | Dhr. mr. B.A. Kist | Dhr. mr. F.W. Kist | Dhr. mr. J.P. de Klerk MBA | Mevr. mr. C.S. de Klerk - Waller | Mevr. drs. E.S.F. de Klerk
- den Tonkelaar | Dhr. mr. J.O. van Klinken | Mevr. drs. C.J. Knapen | Dhr. mr.drs. W. Knibbeler | Dhr. mr. D. Knottenbelt | Dhr. mr. B.F.M.
Knüppe | Dhr. mr. P.C.L. Kooijman | Dhr. drs. T.P.G.E. Koomen | Mevr. mr. F.F. Koops | Dhr. mr. F.J.M.E. Koppenol | Dhr. mr. B.R. Körner | Dhr.
D.J. Kraaijeveld | Mevr. S. Kramer MA, BSc | Mevr. mr. E.L.M. van Kranenburg | Dhr. mr. J. Kranendonk | Mevr. mr. E.M.E. de Kreij | Dhr. dr.
C.J. Kroese | Dhr. dr. A.W. Kröner | Mevr. drs. E. Kröner - Tamboezer | Dhr. mr. A.C. Kruseman Aretz | Dhr. prof.mr. B.H. ter Kuile | Dhr. dr.
W.G. Kuiper | Dhr. mr. J.Ch.L. Kuiper | Mevr. drs. A.C.M.D. Kuiper - Overpelt | Mevr. drs. M.M. Kuiper - Gerlach | Mevr. mr. E.J. Kuiper | Dhr.
mr. E.T.J.T. Kwint | Mevr. drs. M. Labruyère - Zuideveld | Dhr. mr. C.J.A. van Lede | Mevr. V.C. van Lede - Quarles van Ufford | Dhr. mr. H.A.J.
Leewens | Dhr. mr. F.L. Leijdesdorff | Dhr. B.J.H. van Liemt | Dhr. mr. H. Lodder | Mevr. mr. J.C.S. Lodder - Romijn | Dhr. mr. J.F. Lodeizen |
Mevr. mr. M.L.A. van Loon - Labouchere | Mevr. drs. M.W. Lubbert | Mevr. drs. P.C.M. Lunsingh Scheurleer | Mevr. H.M.T. Lurvink - van
Ogtrop | Mevr. drs. W.G. Luyendijk | Dhr. mr.dr. L.M. van der Mandele | Dhr. mr. J.B. van Marwijk Kooy | Dhr. mr. R.H. van der Meer | Dhr.
mr. J.W. Meeuwis | Dhr. mr. M.R. Meijer | Mevr. A. Meinders - Durksz | Mevr. mr. R.M. Meiners | Dhr. mr. P.W. Mendel | Dhr. mr. J. Mendlik
| Dhr. mr. W.E. Merens | Dhr. mr. A.C. Metzelaar | Dhr. prof.dr. B. Mochtar | Mevr. mr. E.M.L. Moerel | Dhr. dr. J.C. Mondt | Mevr. mr. M.A.A.
Mondt - Schouten | Dhr. R. de Mooij | Mevr. M.H.C. de Mooij - Morshuis | Dhr. mr. H.J. Mulder | Mevr. mr. S.M. Mulder | Dhr. mr. M.H.
Muller | Dhr. mr. R.R.J.F.H. Muller | Mevr. dr. A. Mulock Houwer - Linssen | Dhr. mr. J.N. Munting | Mevr. mr. M.I. Munting - Fernandez
Niemann | Mevr. B. Murray | Mevr. drs. J.F. Nauta | Dhr. prof.dr. R.G.H.H. Nelissen | Dhr. mr. F.W.P. de Nerée tot Babberich | Dhr. mr. J.L.
van Nieuwenhuizen | Mevr. mr. E.M. van Nieuwenhuizen - van Wessum | Dhr. mr. R.J. Nieuwland | 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. V.F.
Nolen | Dhr. mr. F.H. Noordhoek Hegt | Mevr. 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. D.M. Ogilvie | Mevr. drs. C.M. Ogilvie - Emanuelson | Mevr. drs.
W.W.M. Oomens - Kruijtzer | Mevr. drs. M.S. Oort - Lissy | Dhr. mr. F. van Oosten | Dhr. mr. W.J. Ouwerkerk | Mevr. H.C.C. Ouwerkerk Verspijck | Dhr. drs. H.A. Pabbruwe | Mevr. mr. H.N. Pabbruwe - Cohen Tervaert | Dhr. drs. A. Pechtold | Dhr. mr. R. Pfeiffer | Dhr. F. Planjer
MSc | Mevr. D.J.A. Plantenga | Mevr. mr. A.C. Plesman - Gerritsen | Mevr. mr. A.M.J.M. Ploumen | Dhr. dr.mr. L. van Poelgeest | 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. drs.
R.S.H. van Put | Mevr. M.L. van Putten LL.M. | Mevr. M.A. Raaphorst | Dhr. mr.drs. W.F. van Rappard | Dhr. drs. F.E.R. Rhodius | Dhr. L.A.C.
Rietveld | Dhr. dr. J.F.W.B. Rijksen | Dhr. prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan | Dhr. Jhr. C.W.A.A. Roëll | Dhr. Jhr. dr.mr. A. Röell | Dhr. mr. H.L.J. Roelvink
| Dhr. mr. R.E. Rogaar | Dhr. drs. P.A. Rombouts | Dhr. dr. R. van Rooij | Dhr. drs. C.F. Roos MBA | Mevr. drs. P.E. Roos - Dam | Mevr. drs. H.M.
Ruijg | Dhr. drs. M. Rutte | Dhr. mr. J.P.G. Sanders | Mevr. mr. M.J. Schaepman - de Bruijne | Dhr. G.J. Schaepman MA | Mevr. drs. M.
Scharloo | Mevr. mr. D.M.B.C. Schilte - Ouwehand | Dhr. prof.dr. R.O. Schlingemann | Dhr. mr. J. Scholten | Mevr. drs. C. Scholten Kloosterman | Dhr. mr. G.N. Schreuder | Dhr. R.H. Schreve arts | Dhr. mr. R. Schuijt | Mevr. drs. E.S. Schuitemaker | Dhr. drs. H. Schulte
Nordholt | Dhr. prof.dr.mr. C.J.M. Schuyt | Dhr. drs. L. Sibinga Mulder | Dhr. dr. B. Siegerink | Dhr. mr. L.H. Siertsema | Mevr. S. Siertsema
- de Vries | Mevr. drs. E.A. Sijpesteijn - Moen | Dhr. J.C. Sinnige arts | Mevr. prof.dr. I. Sluiter | Dhr. R. Smakman MSc | Dhr. mr. M. Smeets
| Mevr. M.G.G. Snaas MA | Dhr. mr. J.L. Snijders | Dhr. prof.mr. H.J. Snijders | Mevr. mr. E.L.H. Snijders - van Erp | Dhr. prof.dr. W.J.M. Spaan
| Dhr. mr. F.S.M. van Spaendonck | Mevr. A.J. van Spaendonck - Maas Geesteranus arts | Dhr. drs. J.D. Sparrow | Dhr. mr. N.B. Spoor | Dhr.
dr. C.R. Staalman | Dhr. prof. C.C. Sterk | Mevr. C.J.M. Sterk - Berkvens | Mevr. drs. A.R. Sterrenburg | Dhr. mr. M. Stoffer | Dhr. mr. S. Stoffer
MBA | Mevr. mr. M.E.W.M.M. Stoffer - Goldschmeding | Mevr. mr. M.R. Stoffer - van Dam | Dhr. R.P. Stolk MSc | Dhr. mr. P.S. Stoop | Mevr.
drs. B.T.M. Straathof - Lap | Dhr. drs. J. Stroeve | Mevr. mr. A.E. Sutorius - van Hees | Mevr. drs. D.J. Swart | Mevr. drs. O.C. Tellegen | Dhr.
Jhr. drs. R.W.F. van Tets | Dhr. mr. H.P.G. den Tex | Mevr. mr. E.C.S.M. den Tex - de Leeuw | Mevr. dr. M.D. Trietsch | Dhr. drs. F.J.M.C.G. Tummers | Dhr. mr. H.W. Unger | Dhr. mr. H.R. van der Valk | Mevr. drs. M.L.A. barones Van Zuylen van Nijevelt - den Beer Poortugael MSc |
Dhr. G.H.A. van der Varst MA | Dhr. R.F. van der Veen | Mevr. mr. I.L. van Veldhuizen - Rothenbücher | Dhr. mr. A.J.M. van der Ven | Mevr.
mr. L.C. Verstegen - Kist | Dhr. drs. P.L. van de Vijver | Dhr. mr. H.H. Völker | Dhr. dr. F.J. Vonk | Dhr. mr. R.P. Voogd | Mevr. drs. J.M. de Vries |
Dhr. mr. T. de Waard | Dhr. mr. W.H. van de Wal | Dhr. mr. B.J.W. Walraven | Dhr. mr. C.J.F. Warner | Dhr. mr. D.C. van Wassenaer | Mevr. mr.
C.M.E. van Weede - Heerkens Thijssen | Dhr. dr. A.H.E.M. Wellink | Mevr. mr. M.V. Wellink - Volmer | Dhr. mr. W.J.E. van der Werf | 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. C.M. van
Westerhuizen - Markus MSc | Dhr. mr. E.J. Westerink | Mevr. C. Westerink - Heijmeier | Dhr. mr.dr. B.T.M. van der Wiel | Dhr. mr. H.W.
Wieringa | Dhr. dr. M. van Wijhe | Dhr. prof.dr. R. Willemze | Mevr. A. Willemze - van Zijverden | Mevr. mr.drs. W.I. Wisman | Dhr. Jhr. dr.
H.E. Witsen Elias | Mevr. drs. N.E. Witsen Elias - Kool | Dhr. dr. W.M. Witteveen | Dhr. E.H.J. Wolters MA | Mevr. mr. K.A. Zimmer |
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Verkorte geconsolideerde jaarrekening 2017
Balans			
(in euro’s na bestemming saldo staat van baten en lasten)

Activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa (vorderingen en liquide middelen)

Passiva

Eigen vermogen

Fondsen op Naam

Toegezegde subsidies
Overige schulden

31 dec. 2017

0

31 dec. 2016

1.871.592

39.249.899

36.449.126

42.846.826

41.682.655

22.352.520

21.501.501

3.596.927

17.917.610
1.307.156

1.269.540

42.846.826

3.361.937

17.291.304
1.565.965

1.323.885

41.682.655

Staat van baten en lasten			
(in euro’s)

Baten

Giften en baten uit fondsenwerving

Financiële baten

Overige baten

Bestedingen

1.323.694

5.938.486

3.767.689

1.749.350

Overige bestedingen

114.098

Personeelskosten

Overige kosten

Saldo staat van baten en lasten
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1.619.363

2.149.667

1.841.710

Kosten

2016

2.865.442

Toegekende subsidies

Af: vrijgevallen bedragen
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2017

-1.341

1.461.137

-44.454

-550.220

1.911.354

1.008.407

546.707

97.490

552.884

254.372

268.652

3.226.053

1.937.746

801.079

821.536

Toelichting jaarrekening
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
STICHTING PROF.DR. JAN VAN DER HOEVEN
THEORETISCHE BIOLOGIE
STICHTING PROF. A.A.H. KASSENAAR FONDS
KLINISCHE GENEESKUNDE
STICHTING LORENTZFONDS
THEORETISCHE NATUURKUNDE
STICHTING PROF. JAN VELTKAMP FONDS
INWENDIGE GENEESKUNDE
STICHTING DR. H. DEN ADEL FONDS
EXPERIMENTELE NATUURKUNDE

Het LUF voert ook het bestuur over de Stichting Administratiefonds Leiden, waarin de beleggingen van de stichtingen zijn
ondergebracht. In 2017 is op de beleggingen een nettorendement van circa 7,6% behaald. Per 31 december 2017 bestaat de
beleggingsportefeuille (afgerond) voor 39% uit vastrentende
waarden, waaronder 0,6% liquiditeiten en voor 61% uit
aandelen.

Bestedingen: subsidies

In 2017 is in totaal € 1,8 miljoen aan subsidies toegekend aan
projecten, wetenschappers, promovendi en studenten van de
universiteit. Hiervan is € 1,7 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) vvoor de onderzoeks- en
onderwijsprojecten van wetenschappers, door de Commissie
Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA) voor
subsidies aan studie- en studentenverenigingen en door het
LUF Internationaal StudieFonds (LISF) voor subsidies voor
buitenlandprojecten van individuele studenten.

Kosten

In 2017 bedroegen de kosten van fondsenwerving 22,6% van de
baten uit fondsenwerving. De algemene beheerskosten
bedroegen 8,7% van de totale bestedingen aan de doelstelling.

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

Baten

De baten van het Leids Universiteits Fonds en de steunstichtingen bedroegen in 2017 € 5,9 miljoen. Hiervan werd € 1,3 miljoen
ontvangen als donatie, schenking of legaat en € 2,9 miljoen als
financiële baten gegenereerd uit het belegde vermogen. De
verkoop van het Snouck Hurgronjehuis leverde
€ 1,7 miljoen op.
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Samenstelling bestuur en commissies
OP 31 DECEMBER 2017
Algemeen Bestuur (AB)

Mw. dr. R.M.Y. Barge (AC)
Dhr. mr. D. ter Braak
Dhr. drs. P.C.J. van Grinsven
Dhr. mr. W.H.L. Han (AC)
Dhr. prof.dr. R.J.M. Klautz
Mw. drs. E.S.F. de Klerk - den Tonkelaar (voorzitter CASSA)
Dhr. mr. F.W. de Nerée tot Babberich
Mw. prof.mr. W. den Ouden
Dhr. mr. L.H. Siertsema (AC)
Dhr. mr. S. Stoffer MBA (AC, voorzitter)
De leden met de toevoeging (AC) vormen samen de Audit
Commissie van het bestuur.
In 2017 is afscheid genomen van mw. mr. A.M.J.M. Ploumen en
dhr. F.A. Quartero (studentlid).
In 2018 zijn dhr. drs. J.H. ten Broeke, mw. mr. B.W.G. van der Velden
en mw. Y. Versluys (studentlid) als nieuwe leden benoemd.

Dagelijks Bestuur (DB)

Mw. mr. C.S. de Klerk-Waller (voorzitter)
Dhr. prof.dr. F. Koning (vicevoorzitter)
Dhr. mr. D.C. van Wassenaer (penningmeester)
Dhr. drs. P.A.J. Geluk
Dhr. mr. R.H. van Grieken
In 2017 is afscheid genomen van mw. drs. S.M. den Engelsen.
In 2018 is dhr. prof.mr. C.J.J.M. Stolker als nieuw lid benoemd.

Directie

Mw. drs. L.B. Visscher (waarnemend directeur)
Per 1 oktober 2017 is de heer mr. S.C. Wijsenbeek teruggetreden als
directeur.

Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB)

Dhr. prof.dr. F. Koning (voorzitter) - Geneeskunde/LUMC
Dhr. prof.dr. E.J.J. Groenen - Wiskunde en Natuurwetenschappen
Dhr. prof.dr. B. Steunenberg (secretaris) - Governance and Global
Affairs
Dhr. prof.dr. R. van der Veer - Sociale Wetenschappen
Dhr. prof.dr. M.J. Versluys - Archeologie
Mw. prof.dr. A.B. Wessels - Geesteswetenschappen
In 2017 is afscheid genomen van mw. prof.mr. T. Bender (Rechtsgeleerdheid) en Dhr. dr. E. Grasman (Geesteswetenschappen).
In 2018 werd mw. prof.dr. M.G. Knoef (Rechtsgeleerdheid) als
nieuw lid benoemd.
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Commissie LUF Internationaal StudieFonds (LISF)

Mw. dr. K. Beerden (voorzitter) - Geesteswetenschappen
Dhr. dr. J. Brinchmann - Wiskunde en Natuurwetenschappen
Dhr. dr. M. Eikmans - Geneeskunde/LUMC
Dhr. dr. J.A.M.M. Jansen - Sociale Wetenschappen
Mw. dr. M.E. Kret - Sociale Wetenschappen
Dhr. dr. B.R. Rijpkema - Rechtsgeleerdheid
Mw. dr. M. Robijn - NWO
Dhr. dr. K. Vrieling - Wiskunde en Natuurwetenschappen
Mw. dr. H.F. Westgeest - Geesteswetenschappen
In 2017 nam de commissie afscheid van dhr. mr.dr. C.E. Smith
(Rechtsgeleerdheid) en dhr. dr. D.L. Roelen (Geneeskunde/LUMC)

Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten
(CASSA)

Mw. drs. E.S.F. de Klerk-den Tonkelaar (voorzitter, senior-lid)
Dhr. dr. H.H. de Boer (senior-lid)
Dhr. mr. M. Corsten (senior-lid)
Mw. mr. I.M. Hendriks (senior-lid)
Dhr. F.Y.Q. Hoorweg
Mw. C.M. van Leeuwen
Dhr. G.J. de Munnik
Mw. S.N. Naaman
Mw. J. Vermei
Mw. Y. Versluijs
Dhr. W. Vink
Dhr. A.J. de Vries
Mw. J.C. de Vries
Mw. M. Willemsen
In 2017 is afscheid genomen van dhr. J.J.P.G. Demmers, mw. L.S.
Moors, mw. L.J.J. van Poelgeest, dhr. J.F. van der Poest Clement en
dhr. F.A. Quartero.
^
In 2018 werden dhr. M.W. Bakker, mw. D. Keserlioglu, mw. E.
Vogelsang en dhr. M. de Wit als nieuwe leden benoemd.

Erelid van de Raad

Jhr. drs. R.W.F. van Tets

Beschermvrouwe

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

Uitgelicht
INNOVATIEVE AANPAK ANTIBIOTICARESISTENTIE
Resistentie tegen antibiotica is een groot probleem in de gezondheidszorg. Dankzij een beurs van het Elise
Mathilde Fonds en het LUF kan farmacoloog dr. Coen van Hasselt op zoek naar nieuwe doseringsschema’s om de
ontwikkeling van antibioticaresistentie terug te dringen.
Van Hasselt doet onderzoek naar de relatie tussen het
tijdsverloop van concentraties antibiotica die nodig zijn om
ziekmakende bacteriën te doden, en de resistentieontwikkeling
van diezelfde bacteriën. Hij combineert hiervoor slimme
proeven in het lab met de ontwikkeling van wiskundige
modellen die het gedrag van antibiotica in het lichaam
beschrijven.

Doseringsschema’s

“Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot het opstellen van
doseringsschema’s die niet alleen geoptimaliseerd zijn voor het
bestrijden van de bacteriële infectie maar daarnaast ook
resistentieontwikkeling kunnen beperken,” zegt Van Hasselt.
“Dat is hard nodig, want steeds meer bacteriën worden
resistent tegen antibiotica, terwijl er amper nieuwe antibiotica
bijkomen. Dat maakt het in de toekomst mogelijk steeds
lastiger om bacteriële infecties te bestrijden.”
Van Hasselt kreeg onlangs een beurs van het Elise Mathilde
Fonds en het LUF om zijn onderzoeksvoorstel verder uit te
werken. De Stichting Elise Mathilde is sinds 2016 verbonden
aan het LUF en schenkt via die weg geld - aangevuld met geld

vanuit het LUF - aan wetenschappelijke projecten. Met de
gecombineerde steun kan Van Hasselt een zogeheten ‘proof of
concept’ ontwikkelen.

Springplank

“De beurs is een mooie springplank,” zegt Van Hasselt. “Dankzij
deze ondersteuning kan ik een voorbeeld uitwerken om de
potentie van dit project te laten zien, bijvoorbeeld door voor
één bacteriestam een doseringsschema op te stellen. Dat
voorbeeld kan ik dan gebruiken voor grotere subsidieaanvragen, zoals een Vidi-beurs van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).”

Cyclische behandeling

Op de langere termijn hoopt Van Hasselt ook te kijken naar de
combinatie van verschillende antibiotica om resistentie tegen
te gaan. ‘“Als bacteriën resistent worden voor één bepaald
antibioticum, worden ze soms ook gevoeliger voor een andere
antibioticasoort. Misschien is het wel mogelijk om een cyclisch
doseringsschema op te zetten waarbij we achtereenvolgens
met verschillende soorten antibiotica behandelen. Dat wil ik
graag onderzoeken.”
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