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In 2019 steunde het Utrechts Universiteitsfonds heel 
uiteenlopende projecten van Utrechtse onderzoekers en 
studenten. Dankzij een beurs van het Rosanna Fonds voor 
Vrouwen studeert Huda al Baker in Utrecht. // pagina 16  
Zeer urgent onderzoek naar het vrouwenhart heeft een extra 
impuls gekregen met de Agnites Vrolikprijs. // pagina 18
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Specifiek onderzoek naar het 
vrouwenhart is noodzaak 

Dit woord vooraf schrijf ik terwijl ons land in een 
‘intelligente lockdown’ is. Zo ook onze universiteit.  
Met de hashtag #UUgotthis laat onze universitaire 
gemeen schap ook in deze periode zien niet alleen 
bijzonder hecht, maar ook innovatief en daadkrachtig  
te zijn. Het zijn bijzondere tijden waarbij de gezondheid 
en het welzijn van alle betrokkenen bij de Universiteit 
Utrecht voorop staan.

Dit jaarverslag blikt terug op 2019. Het was een goed jaar voor het Utrechts 
Universiteitsfonds met veel activiteiten die onze doelstelling ondersteunen: bijdragen  
aan de groei en de bloei van onze universiteit. In dit verslag wordt aan een aantal 
activiteiten aandacht besteed. Zo is er een interview met Huda al Baker, die steun  
kreeg van het Rosanna Fonds voor Vrouwen (een van onze fondsen op naam) en nu  
in Utrecht Conflict Studies and Human Rights studeert. Ze hoopt haar wetenschappelijke 
kennis en persoonlijke ervaring gecombineerd in te kunnen gaan zetten in de praktijk, 
maar heeft ook ambities om te promoveren. Want, zo heeft ze van jongs af aan mee
gekregen: onderwijs is alles. Ook is er het verhaal van KoffieCo, een initiatief van drie 
geneeskundestudenten die een succesvolle podcast hebben opgezet waarin ze medisch 
specialisten interviewen om zo de kloof tussen coassistenten en de daadwerkelijke 
klinische praktijk van specialisten te verkleinen. KoffieCo heeft steun gekregen  
van de studentencommissie van het Utrechts Universiteitsfonds.

Vorig jaar organiseerden we het tweede Agnites Vrolikdiner, waarbij de prijs werd 
uitgereikt aan Hester den Ruijter. Ook over haar onderzoek naar het vrouwenhart leest  
u in dit jaarverslag. En Utrecht 1636 werd opgericht, een netwerk voor donateurs die iets 
extra’s willen geven – met een toezegging van een bijdrage van minimaal 500 euro per 
jaar voor vijf jaar neemt u al deel. 

We delen graag ook ons verhaal in cijfers. In 2019 hebben we bijna 2,4 miljoen euro 
aan fondsen geworven. Dit prachtige bedrag is afkomstig van de vele gulle giften van 
individuele donateurs. Tegelijkertijd dragen de 29 fondsen op naam in belangrijke mate 
bij aan het fondsenwervingsresultaat. Vanaf pagina 14 leest u meer over onze fondsen  
op naam en hun impact.

We kijken uiteraard ook graag vooruit, hoe onzeker de toekomst ook is. De corona
crisis zal ongetwijfeld grote invloed hebben op de rest van het jaar. Reden te meer om 
onze betrokkenheid bij de Universiteit Utrecht te blijven voelen en ook te laten zien. 

Wij zetten samen met u onze ambities voort, juist ook in onzekere tijden.

Met hartelijke groet,

Lodewijk Hijmans van den Bergh
Voorzitter Utrechts Universiteitsfonds

Solidariteit in 
onzekere tijden 
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Wat zeggen de cijfers 
ons over 2019?

JAARCIJFERS 2019 UTRECHTS UNIVERSITEITSFONDS

ALUMNI

ALUMNI WERELDWIJD
Alumni van de Universiteit Utrecht verspreiden zich over de hele wereld. 
Er zijn alumninetwerken in een tiental wereldsteden.

Welk bedrag is er in totaal geworven? Waarvoor zijn deze fondsen bestemd?

     Wetenschappelijk 
onderzoek: 62%

     Onderwijs: 25%
     Academisch  

erfgoed: 3%
     Levendig  

studie klimaat: 2%
     Ongeoormerkt: 8%

     Cultuur: 28%
     Congressen,  

symposia en  
lezingen: 17%

     Sport: 11%
     Studie en  

studiereizen: 22%
    Carrière: 22%

Fondsen op naam
·  Aantal fondsen op naam: 29
·   Vermogenstoename fondsen  

op naam in 2019: € 1.537.413

Steun.uu.nl
·   Aantal crowdfundingcampagnes  

op steun.uu.nl: 25
·  Opbrengst totaal: € 37.853

Vermogensfondsen
·   Aantal universitaire projecten  

dat met hulp van het Utrechts 
Universiteitsfonds subsidie kreeg  
van andere vermogensfondsen: 20

·   Verkregen subsidie via andere  
vermogens fondsen: € 218.673

Doorgeven
Totale opbrengst campagne 
Doorgeven 2019: € 135.301

Bestemd voor:
·  BioClive: € 17.690
·  Studenttalent: € 80.473
·  Vluchtelingstudent: € 23.536
·  Vlinderkas: € 7.727
·   Drie projecten faculteit  

Diergeneeskunde: € 5.875 (totaal)

€ 2.358.877
Totaal: 2019

100%
€ 2.358.877

Waar komen deze giften vandaan?

Vrienden

     Vrienden: 13,2%
     Doorgevencampagne: 5,1%
     Crowdfunding: 1,6%
     Nalatenschappen: 4,1%
     Overige giften: 0,5%
     Fondsen op naam: 65,2%
    Bedrijfsleven: 1,0%
     Vermogens fondsen: 9,3%

     Geregistreerde alumni: 187.570
      Waarvan internationale  

alumni: 11.903

Nieuwe alumni in 2019 

     PhD’s: 4%
     Bachelors: 64%
     Masters: 28%
     Postgraduates en  

exchange alumni: 4%

Bezoekers alumni- 
evenementen 

     Bezoekers totaal: 2.651
     Bezocht voor het eerst een 

alumnievenement: 1.131

100%
€ 2.358.877

€ 90.000
100%

Vrienden: 14.293
Student-vrienden: 5.852
Giften van de Vrienden: € 310.864
Van dit bedrag wordt besteed aan 
subsidies voor studenten: € 90.000 

187.570
Totaal: 2019

2.651
Totaal: 2019

BRUSSEL 

SHANGHAI

LONDEN

HONGKONG 

JAKARTA

NEW YORK BEIJING

SYDNEY 

SINGAPORE

TORONTO

6.363
Nieuw: 2019
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Sinds het oprichtingsjaar 1886 is de doelstelling van het oudste 
universiteits fonds van ons land onveranderd: bijdragen aan de groei en 
bloei van de Universiteit Utrecht. Onze universiteit zoekt naar oplossingen 
voor de grote uitdagingen van nu en van morgen. Om deze te realiseren, 
worden filantropische bijdragen steeds belangrijker. In 2019 bracht het 
Utrechts Universiteitsfonds bijna 2,4 miljoen euro bijeen. Dit bedrag 
ging naar verschillende projecten vallend onder vier pijlers: onderzoek, 
onderwijs, academisch erfgoed en academisch klimaat.

ONDERZOEK 
Voor het van de grond komen van sommige onderzoeksprojecten is aan
vullende financiering onmisbaar. Onze wetenschappelijke inzichten leveren 
een substantiële bijdrage aan de samenleving, nu en in de toekomst.

ONDERWIJS 
Talent is niet gebonden aan land van herkomst of sociaaleconomische 
achter grond. Beurzen zorgen voor gelijke kansen voor iedereen. Dankzij 
deze beurzen wordt het universitaire studieklimaat diverser en uitdagender.

ACADEMISCH ERFGOED 
De resultaten van wetenschappelijk onderzoek delen we graag met de 
samen leving. Behoud en ontsluiting van academisch erfgoed maken 
wetenschap toegankelijk voor iedereen. 

ACADEMISCH KLIMAAT 
Studeren is meer dan het verwerven van relevante kennis. De studietijd 
is vormend voor jonge mensen. Met subsidies aan studenten stimuleert 
het Utrechts Universiteitsfonds gemeenschapszin, gelijkwaardigheid en 
maatschappelijke betrokkenheid.

De hulp van veel vrijwilligers en de financiële steun van ruim 15.000 
Vrienden en donateurs zijn daarbij onmisbaar. Dankzij uw bijdragen kan 
het Utrechts Universiteitsfonds steeds meer het verschil maken. En we 
genereren er steeds meer impact mee. In de verhalen in dit jaarverslag  
leest u waar we dit samen voor doen.

Het Utrechts Universiteitsfonds is een stichting. Het bestuur wordt gevormd  
door vrijwillige bestuursleden, onder wie een hoogleraar van de Universiteit 
Utrecht en een vertegenwoordiger van het College van Bestuur van de 
Universiteit Utrecht. Fenna Hanraetsvan Charldorp is directeur van het 
Utrechts Universiteitsfonds en tevens hoofd Relatiemanagement van de 
Universiteit Utrecht. De directeur en de medewerkers van het bureau van 
het Utrechts Universiteitsfonds zijn in dienst van de Universiteit Utrecht.

Voor de 
groei & bloei

UTRECHTS UNIVERSITEITSFONDS

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Samenwerken is daarvoor 
essentieel. Daarom zet de Universiteit Utrecht actief in op het bereiken, ver
binden en betrekken van alumni; onderling en met de universiteit. Met ons 
universitaire alumniprogramma onderstrepen we het wederzijdse belang van de 
levenslange band die alumni en de universiteit met elkaar hebben. De Utrechtse 
alumnigemeenschap bestaat uit meer dan 187.000 geregistreerde alumni. 

In 2019 werden de activiteiten van het nationale en lokale alumni programma, 
met onder meer de Universiteitsdag, themadiners en workshops voor jonge 
alumni, goed bezocht. Een avond met weten schappers over onderzoek naar 
opvoeden trok veel alumni met jonge kinderen die niet eerder een alumni
evenement bezochten. Naast de uitvoering van het alumniprogramma 
op centraal niveau leverden we ook expertise en ondersteuning voor het 
alumni beleid bij de verschillende faculteiten en het Utrecht University 
College. We betrekken onze alumni ook via communicatie, onder andere met 
alumnimagazine Illuster, dat sinds dit jaar ook als online magazine te lezen 
is. Op social media (Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn) krijgen onze 
updates groeiende aandacht.

Dit jaar is er weer extra focus gelegd op het betrekken van Utrechtse alumni in 
het buitenland. Zo hebben we samen met lokale vrijwilligers hechte en actieve 
alumnigemeenschappen gevormd in Toronto, New York, Londen, Brussel, 
Singapore, Jakarta, Shanghai, Hongkong, Beijing en Sydney. Sommige alumni 
zetten we extra in het zonnetje, omdat ze met hun Utrechtse achtergrond iets 
bijzonders betekenen voor de maatschappij. Tijdens de Dies Natalis van 2019 
werd cabaretier en wiskundige Jan Beuving uitgeroepen tot Alumnus van het 
Jaar. In zijn voorstellingen weet hij (beta-)wetenschap licht en toegankelijk  
te maken voor een breed publiek. 

Waar vindt u ons?
Utrecht Science Park
Bestuursgebouw
Kamer 0.30
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Nederland

Postbus 81125
3508 TC Utecht
Nederland

Telefoon:    +31 (0)30 253 80 25
Email:       alumni@uu.nl | ufonds@uu.nl
Website:      uu.nl/alumni | uu.nl/ufonds

Facebook:    facebook.com/alumniuniversiteitutrecht
Instagram: instagram.com/alumniuu
Twitter:       twitter.com/AlumniUU
LinkedIn:    linkedin.com/school/universiteit-utrecht

Alumni 
horen erbij

UNIVERSITEIT UTRECHT ALUMNI HET BESTUUR 
VAN HET UTRECHTS 
UNIVERSITEITSFONDS

Drs. Fenna Hanraets-van Charldorp
Directeur Utrechts Universiteitsfonds 
en hoofd Relatiemanagement 
Universiteit Utrecht

Prof. dr. Anton Pijpers
Bestuurslid en voorzitter College  
van Bestuur Universiteit Utrecht

Mr. Lodewijk J. Hijmans 
van den Bergh
Voorzitter

Drs. Harald S. Miedema MBA 
Vice-voorzitter

Mr. Tanja L. Nagel
Penningmeester

Prof. dr. Barbara Oomen
Bestuurslid
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“Wij ontdekten 
dat artsen ook 
maar mensen 
zijn”
COASSISTENTEN VRAGEN IN PODCAST ARTSEN HET HEMD VAN HET LIJF

STUDENTEN-
COMMISSIE

8 9



Krijgen coassistenten tijdens hun 
coschappen eigenlijk wel een volledig 
beeld van wat een specialisme inhoudt? 
Geneeskundestudenten Doris van der 
Heijden (1994), Tiara Ringers (1993) en 
Tessa Dinger (1995) vinden van niet. 
Met hun podcast KoffieCo interviewen 
ze medisch specialisten over hun werk 
en leven. Zo proberen ze de afstand 
tussen coassistenten en artsen te 
verkleinen.

“Iedere verjaardag krijgen geneeskunde
studenten minstens één keer de vraag: ‘Wat 
voor soort dokter wil jij worden?’ Om ons heen 
zien wij dat veel studenten, waaronder wijzelf, 
onzeker zijn over hun carrièrekeuze. Er zijn 
zoveel mogelijkheden binnen de geneeskunde”, 
vertelt Doris. Tessa vult aan: “Tijdens colleges 
gaat het bijna altijd over de theorie. Docenten 
hebben het zelden over het klinische werk en de 
werkomstandigheden zelf. En door de hiërarchie 
in ziekenhuizen zijn coassistenten terughoudend 
om vragen te stellen aan artsen. Dit maakt het 
lastig om een volledig beeld te krijgen van een 
specialisme.”

Dus het drietal nam het heft in eigen 
handen. Tiara: “Toen we ’s avonds op de bank 
onze ervaringen over de coschappen met elkaar 
deelden, zei een van ons: ‘Eigenlijk wil ik weleens 
koffie drinken met een dokter. Gewoon, om hem 
of haar van alles te kunnen vragen.’” Doris: “En 
omdat zo’n gesprek ook waardevol kan zijn voor 
andere studenten, wilden we het opnemen.”  
Zo ontstond het idee voor KoffieCo de podcast. 
Maar hoe konden ze het uitvoeren? Apparatuur  
of geld om de juiste techniek te huren, hadden  
de studenten niet.

GROEIEN IN ZELFVERTROUWEN
Tessa: “De career officer van het UMC wees  
ons op de studentencommissie van het Utrechts 
Universiteitsfonds.” Een waardevolle tip, zegt 
Tiara: “Het bestuur was direct te spreken over 
ons concept en uiteindelijk ontvingen we 1.250 
euro subsidie.” 

En waren de artsen die de studenten graag 
wilden interviewen ook zo enthousiast? Doris: 
“Ja! Het enige probleem was – en is nu nog 
steeds – de tijd. Artsen werken soms zestig uur 
per week. Probeer in zo’n volle agenda maar 
eens tijd te vinden om ook nog een podcast op 
te nemen.” Om er toch voor te zorgen dat ze 
iemand voor de microfoon kregen, planden 
de studenten de gesprekken volledig rondom 
de werkafspraken van de drukke specialisten. 
Eenmaal in de studio ontstonden mooie en 
eerlijke gesprekken. Tiara: “Je ziet dat de 
artsen al pratende reflecteren op hun eigen 
vakgebied en dingen vertellen waar ze niet 
eerder bij stilstonden of al lang niet over hadden 
gesproken. Bijvoorbeeld hoe je een goede werk
privébalans houdt, hoe je een relatie opbouwt 
met een patiënt en hoe je je eigen emoties in 
toom houdt. Zo deelde een hematoloog een keer 
een inspirerend verhaal over een jongen die al 

langer bij hem kwam en niet meer wilde leven. Hoe help je zo’n  
persoon het beste? Toen de arts was uitgesproken, merkte hij op dat  
hij dit verhaal al jaren niet meer had verteld. Terwijl het eigenlijk zo’n 
bijzondere herinnering is waar jongere artsen van kunnen leren.”

UIT DE TABOESFEER 
Naast de ‘normale’ podcasts maken de studenten ook specials. 
Tessa: “Zaken zoals rouwverwerking en burnout worden tijdens de 
studie Geneeskunde of de coschappen nauwelijks behandeld. Door 
vakoverstijgende onderwerpen bespreekbaar te maken in onze podcasts, 
hopen wij deze uit de taboesfeer te halen.” Daarnaast trekt het drietal 
tijdens de podcasts de specialist geregeld uit zijn comfortzone met 
rubrieken zoals de ‘cotelefoon’. “Als de cotelefoon gaat, stellen wij een 
vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En net als in de praktijk 
gaat de telefoon nooit op een goed moment af”, vertelt Doris met een grijns.

De verschillende rubrieken, scherpe vragen en spontane specialisten 
blijkt een gouden combinatie. Inmiddels zijn de podcasts van KoffieCo al 
meer dan 70.000 keer beluisterd. Een resultaat waar het drietal in het begin 
alleen van kon dromen. In de toekomst wil het drietal de podcast ‘mobiel’ 
maken zodat ze artsen op locatie kunnen interviewen.

Lees meer over de podcast en de afleveringen op koffiecopodcast.nl.
KoffieCo is ook te beluisteren via Spotify.

STUDENTEN-
COMMISSIE

Het Utrechts Universiteitsfonds 
steunt het studentenleven aan onze 
universiteit door jaarlijks 90.000 euro 
beschikbaar te stellen voor subsidies. 
Dit bedrag is afkomstig uit de dona-
ties van de Vrienden van ons fonds. 
Alle aanvragen worden behandeld 
door de studentencommissie van het 
Utrechts Universiteitsfonds. Zowel 
studentenorganisaties als individuele 
studenten kunnen er terecht met 
subsidie aanvragen voor activiteiten 
die buiten het curriculum om 
bij  dragen aan de persoonlijke en 
aca demische ontwikkeling van 
stu denten. In 2019 zijn er ruim 200 
subsidies toegezegd voor heel diverse 
projecten, zoals het lustrumconcert 
van studentenvrouwenkoor Medusa, 
verschillende studiereizen en 
lezingen, en dus ook de podcast 
KoffieCo.

Het bestuur van de studenten-
commissie van het Utrechts 
Universiteitsfonds 2019-2020:

 Derek te Veldhuis 
Master Bestuur 
& beleid

 Teuntje van der Horst 
Bachelor Communicatie- & 
informatiewetenschappen

 Janneke Pruijsen  
Master Sustainable 
Business and Innovation

 Leonie Schiphorst  
Bachelor Onderwijs -
wetenschappen

Studenten kunnen voor 10 euro per 
jaar Vriend worden van het Utrechts 
Universiteitsfonds. Zo steunen 
studenten zelf ook de subsidies die 
ten goede komen aan het studenten-
leven. In 2019 kwamen er ongeveer 
1950 nieuwe student-Vrienden bij  
na een wervingsactie in september.
 
uu.nl/stuf

Doris, Tiara en Tessa in de opnamestudio.
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“Vlinders vertellen 
het verhaal van 
biodiversiteit” 

Oranje-wit, paars-zwart of juist zo doorzichtig 
als glas: sinds mei 2019 fladderen dagelijks 
tientallen soorten vlinders door de nieuwe 
vlinderkas in de Botanische Tuinen. Vóór de 
aanleg van de permanente tuin werd elk jaar 
opnieuw voor de zomer een kas omgebouwd 
tot vlinderparadijs.

Het ombouwen van de kas kostte elke keer weer veel manuren, vertelt 
Wim Kersten, bioloog en vlinderexpert bij de Botanische Tuinen. “Met 
het opbouwen en afbreken van de vlindertuin waren we bij elkaar acht 
weken bezig.” Maar toch was dat niet het grootste nadeel van de tijdelijke 
vlindertuin. Er was ook geen mogelijkheid om blijvende vlinderpopulaties 
op te bouwen. Wim: “We konden zelf niet alle soorten duurzaam kweken. 
En dat is jammer, vooral met het oog op educatie, want dan kun je 
bezoekers niet de hele levenscyclus laten zien van eitje tot vlinder.”

Een tijdelijke vlindertuin was dus eigenlijk geen optie meer. In 
2018 namen de Botanische Tuinen daarom het initiatief om geld te 
werven voor een écht vlinderparadijs. Dit deden ze met de hulp van het 
Utrechts Universiteitsfonds. Het project werd opgenomen in de jaarlijkse 
Doorgeven-campagne. Het resultaat? 185 donateurs brachten 7.726,96 
euro bij elkaar. Daarnaast doneerde het K.F. Hein Fonds, een bevriend 
vermogensfonds van het Utrechts Universiteitsfonds, 6.000 euro aan  
het project. Dankzij deze en andere bijdragen was de vlinderkas in een  
mum van tijd een feit.

EIGEN VLINDERPOPULATIE
Sinds de opening is de vlindertuin een van de populairste onderdelen 
van de Botanische Tuinen. De helft van het publiek komt er speciaal voor 
naar Utrecht. Daarnaast zijn er regelmatig scholen en is de vlinderkas een 
hotspot voor vlinderfotografen. Wim en de andere vrijwilligers zijn ook 
dolblij met het nieuwe vlinderverblijf. “Ik ben enorm dankbaar. Nu komen 
er elke week 50 à 100 poppen binnen vanuit de Filipijnen, Kenia en Costa 
Rica waarmee we ook zelf kunnen kweken.”

Kant-en-klare vlinders via de post? “Ja! We halen onze vlinders van 
kwekerijen. Die zijn meestal gevestigd in dorpjes in de buurt van de bossen 
waar de vlinders leven. De locals vangen dan af en toe een vrouwtjesvlinder, 
en die leggen al gauw 200 eitjes. Zodra deze eitjes uitgroeien tot rups en 
daarna veranderen in poppen, komen ze onze kant op. Dit helpt trouwens 
niet alleen onze en alle andere vlindertuinen in Nederland, het geeft ook 
een economische impuls om de bossen daar te behouden. En wellicht 
nog belangrijker: vlinders, met al hun verschillende kleuren en patronen 
vertellen samen het verhaal en het belang van biodiversiteit. Alles heeft 
namelijk zijn eigen taak in ons ecosysteem. Ook vlinders. Zo bestuiven 
vlinders bloemen en planten, en zijn de eitjes die de vrouwtjes leggen en  
de rupsen die daar uit komen een grote voedselbron voor andere dieren.”

Helaas neemt in Nederland én in de rest van de wereld de biodiversiteit 
razendsnel af. Wim: “Dat is slecht nieuws, want niet alleen wijzelf 
zijn afhankelijk van die biodiversiteit, ook vlinders. Vlinderrupsen zijn 
kieskeurig en voeden zich meestal maar met één of enkele plantensoorten, 
hun waardplant. Vlinders gaan daarom gericht op zoek naar deze planten 
om hun eitjes op te leggen. Als deze planten niet meer bestaan, is de kans 
groot dat de vlindersoort uitsterft. Het is dus belangrijk dat bezoekers, en 
vooral kinderen, geïnteresseerd raken in biodiversiteit en hoe ze kunnen 
helpen om onze omgeving diverser te maken.  

Ik geef bijvoorbeeld tips over hoe ze hun eigen 
tuin vlindervriendelijk kunnen maken.”

LEVEND PROJECT
Er zijn twaalf vlindertuinen in Nederland. 
Wat maakt de vlindertuin in de Botanische 
Tuinen uniek? Wim: “Het persoonlijke contact. 
Vlindertuinen in grote dierentuinen zijn erg 
groot. Bezoekers lopen er doorheen en denken: 
leuk. Bij ons zijn er regelmatig vrijwilligers 
aanwezig die van alles kunnen vertellen en laten 
zien. Daarnaast zijn onze vlinders heel actief. De 
poppen komen voor de ogen van bezoekers uit en 
de vlinders vliegen van plant naar plant. Perfect 
om ze van dichtbij te bewonderen en mooie 
foto’s te schieten.”

Hoewel de kas is ingericht, het net hangt en 
de vlinders rondfladderen, is de vlinderkas toch 
nog lang niet af, vertelt Wim. “De vlinderkas 
is een levend project. Doordat de rupsen de 
bladeren eten, blijven we nieuwe planten in de 
tuin zetten en nieuwe vlinders kweken.” Wims 
grootste wens? “Een zeldzame soort zoals de 
vogelvlinder naar Utrecht halen en daarmee  
onze eigen populatie kweken.”

Kijk op uu.nl/botanischetuinen  
voor bezoekersinformatie.

PERMANENTE VLINDERKAS IN BOTANISCHE TUINEN

‘Doorgeven’ is de naam van de 
jaarlijkse wervingscampagne van  
het Utrechts Universiteitsfonds. 
Vrienden, alumni, medewerkers en 
studenten geven gul aan projecten 
die het fonds jaarlijks selecteert.  
In 2019 bracht u het prachtige 
bedrag van 135.301 euro bij elkaar. 
Een bedrag dat werd verdeeld 
onder vier mooie projecten. Naast 
de permanente vlinderkas steunde 
het Utrechts Universiteitsfonds 
talentvolle studenten via het 
universitaire beurzenprogramma, 
vluchtelingstudenten via Incluusion 
en het experiment BioCliVE, waarin 
Utrechtse biologen onderzoeken hoe 
de biodiversiteit in graslanden impact 
heeft op de voedselvoorziening en 
koolstofopslag in het toekomstig 
klimaat.

Ook in 2020 vraagt het Utrechts 
Universiteitsfonds steun voor 
wederom vier mooie Doorgeven-
projecten.

uu.nl/doorgeven
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Het doel van biofabricatie is het kunnen repareren  
of vervangen van beschadigde organen.

Utrechtse onderzoekers zoeken naar vaccin en 
behandeling voor virus bij Aziatische olifant.

Het Centre for Complex Systems Studies benadert maat
schappelijke vraagstukken, zoals klimaat verandering, 
vanuit theorieën en modellen uit de Natural Sciences.

De Utrecht University Model United Nationsdelegatie 
op weg naar Harvard University.

1514

In 2019 telde het Utrechts 
Universiteitsfonds 29 fondsen op 
naam. Hieronder treft u de lijst. Via 
uu.nl/fondsopnaam heeft u toegang  
tot de webpagina’s van de fondsen  
op naam, met hun doelstellingen.  
U kunt er ook doneren.

Actief wervende fondsen op naam 
(donateurs kunnen er aan bijdragen): 

A.F. Monna Fonds
BINF Fonds
Hofvijverkring
Jubileumfonds Diergeneeskunde
Minderhoud Fonds
Olaf Schuiling Fonds
Professor A.R. de Bruijn Fonds
RechtOpLeren Fonds
Ronald van Kempen Fonds
Rosanna Fonds
UCU Scholarship Fund
USC Scholarship Fund
Vrienden Botanische Tuinen
Vrienden Diergeneeskunde
Vrienden Geesteswetenschappen
Yvoor Fonds
 
Niet-actief wervende fondsen op naam:

Aurelius Fonds
Christiane Seidel Fonds
Complex Systems Fund
Cor en Tine Drooger Fonds
Familie van Leerzem Fonds
Fonds Internationaal Economisch Recht
Godard Van Reede Fonds
Maria Naundorf van Gorkum Fonds
Martijn Zwart Fonds
Scrinerius Fonds
Swaantje Mondt Fonds
Trappeniers-Wols Fonds
Truida Schok Fonds

FONDSEN  
OP NAAM
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Bij een fonds op naam bepaalt de  
oprichter van het fonds zélf waar het 
geld aan wordt besteed. Het Utrechts 
Universiteitsfonds had in 2019  
29 fondsen op naam in beheer.  
De fondsen dragen bij aan allerlei 
academische doelen. Van het  
stimu leren van een brede acade-
mische ontwikkeling bij studenten 
tot het mogelijk maken van 
funda menteel onderzoek op het 
terrein van geo  chemie. En van het 
realiseren van educatieve projecten 
in de Botanische Tuinen tot het 
ondersteunen van patiënt gebonden 
wetenschappelijk onderzoek in  
de interne geneeskunde.

 
De instellers van een fonds op naam doneerden zelf een 
groot bedrag bij de oprichting van hun fonds. Een deel 
van de fondsen werft daarnaast ook actief geld van andere 
donateurs. Er zijn ook fondsen die dat niet doen. Maar 
ondanks alle verschillen hebben alle fondsen op naam 
één ding met elkaar gemeen: ze maken een verschil door 
financiële steun te bieden waar dat nodig is.

Waar kwamen de gelden uit de fondsen op naam in 2019 aan  
ten goede? We lichten er enkele mooie voorbeelden uit.

De impact van 
de fondsen 
op naam

MINDERHOUD FONDS EN USC SCHOLARSHIP FUND 
Alumni van UVSV/VVSNU en USC bestemmen hun giften aan het Utrechts 
Universiteitsfonds vaak aan het Minderhoud Fonds of het USC Scholarship 
Fund. Verenigingsleden kunnen bij deze fondsen op naam subsidie aanvragen 
voor prestigieuze stage of studieprojecten. Zo maakte het Minderhoud 
Fonds het dit jaar bijvoorbeeld mede mogelijk dat studenten Manouk 
Alderliesten en Frederiek van Welderen Rengers konden deelnemen aan  
de Model United Nations conferentie aan de universiteit van Harvard.  
Tijdens deze prestigieuze competitie waar toegewijd voor getraind wordt, 
simuleren studenten conferenties van de Verenigde Naties en brengen zij  
hun uitstekende vaardigheden op het gebied van samenwerken, 
onderhandelen en speechen in de praktijk.

HOFVIJVERKRING
Een van de zes Hofvijverkring Fellowshipbeurzen die de Hofvijverkring 
in 2019 beschikbaar stelde voor veelbelovende jonge onderzoekers ging 
naar dr. Riccardo Levato. Hij doet bij het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht onderzoek naar 3D bioprinting en bestudeert technologieën voor 
het printen van stamcellen. Zijn doel is om in het laboratorium delen 
van het kniegewricht te ontwikkelen voor het behandelen van wonden of 
degeneratie. Dankzij de beurs kon hij een bezoek brengen aan een Japanse 
onderzoeksgroep die op dit gebied een unieke nanotechniek heeft ontwikkeld. 
De specifieke kennis en nieuwe inzichten die Riccardo hier opdeed, kan hij 
goed gebruiken in zijn eigen onderzoek.

VRIENDEN DIERGENEESKUNDE
De Aziatische olifant wordt met uitsterven bedreigd. Doodsoorzaak nummer 
één bij jonge olifanten is het Elephant Endotheliotropic Herpes Virus (EEHV), 
dat een bijzonder complexe ziekte veroorzaakt. “Helaas is er op dit moment 
geen effectieve behandeling en ook geen vaccin beschikbaar. Daarom is er 
onderzoek nodig om een snelle diagnose mogelijk te maken en een werkzaam 
vaccin te ontwikkelen,” aldus prof. dr. Victor Rutten. In 2019 was het onder
zoek waar hij samen met dr. Tabitha Hoornweg en dr. Xander de Haan aan 
werkt een van de doelen waar Vrienden Diergeneeskunde financiering voor 
wierf. De fondsenwervende campagne genereerde veel aandacht in media 
zoals de Telegraaf, het Jeugdjournaal, het Algemeen Dagblad, RTV Utrecht  
en RTL Nieuws.

SWAANTJE MONDT FONDS
Het Swaantje Mondt Fonds steunt promovendi in de rechtsgeleerdheid en 
in complexe systemen. In 2019 maakte het fonds een fellowship mogelijk 
voor de Italiaanse promovenda Marta Magnani. Zij doet onderzoek naar 
ecosystemen in extreme omstandigheden. Ze probeert op basis van ver
eenvoudigde empirische modellen die ze ontwikkelt vanuit grote datasets, 
voorspellingen te doen over de veerkracht van ecosystemen en de reacties 
op klimaatverandering. Aan het Centre of Complex Systems Studies aan 
onze universiteit ontwikkelde zij een nieuw dynamisch model om op basis 
verschillende ecologische factoren meer inzicht te krijgen op het ontstaan 
van natuurbranden in ZuidEuropa. 
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“In mijn loopbaan heb ik veel profijt gehad van de kansen die ik 
tijdens mijn studie heb gehad om in het buitenland te studeren. 
Deze ervaringen en impact gun ik de huidige generatie ook. 
Bovendien vind ik het belangrijk dat studenten zich ook  
in de breedte ontwikkelen en niet alleen in de diepte.”  
Mr. Yvonne van Rooy, oprichter Yvoor Fonds

https://www.uu.nl/fondsopnaam


FONDS 
OP NAAM

“Met wie spreek ik?” Huda Al Baker zit in de 
trein, als ze telefonisch bericht krijgt dat ze 
een beurs ontvangt van het Rosanna Fonds 
voor Vrouwen. Lachend: “Ik geloofde het 
eerst niet. Ik had nog nooit van mijn leven iets 
gewonnen! Ik was een van de vier vrouwen 
die in 2019 een beurs kregen. We hebben 
allemaal een verschillende achtergrond: 
Nederlands, Irakees, Palestijns. Twee van ons 
zijn vluchteling. Rosanna staat voor participatie 
en solidariteit en helpt kansarme vrouwen – 
ongeacht hun achtergrond – die een loopbaan 
in het hoger onderwijs ambiëren.”  

Voordat Huda in 2015 naar Nederland kwam, woonde ze als Palestijnse 
vluchteling in Syrië. “Opleiding is altijd mijn belangrijkste doel geweest.  
Ik weet nog dat mijn oma zei: ‘Al laat je je familie, je huis, je bezittingen,  
je land achter, alles komt in orde zolang je maar je opleiding hebt. 
Daarmee ben je overal ter wereld beschermd.’” 

ANDERE CULTUUR
“Toen ik hier een universiteit probeerde te vinden, kwam er een hoop op me 
af. Ik had geen begeleiding, maar ik bekeek alle websites om de universiteiten 
met elkaar te vergelijken en ik bezocht open dagen om erachter te komen 
wat de verschillen waren. Tegelijkertijd probeerde ik mijn leven hier op te 
bouwen, Nederlands te leren en mijn wetenschap pelijk Engels te verbeteren. 
Het was een hele uitdaging, omdat ik uit een andere cultuur kom waar de 
mensen anders met elkaar omgaan. Ik heb er bijvoorbeeld nog steeds  
moeite mee om mijn docenten bij hun voornaam aan te spreken.” 

“Het was een enorme teleurstelling toen ik 
erachter kwam dat mijn diploma uit Syrië 
hier niet wordt erkend als bachelordiploma. 
Gelukkig hoorde ik toen van Incluusion. Zij 
stellen statushouders in staat om cursussen aan 
de Universiteit Utrecht te volgen. Het was een 
belangrijke stap toen ik hen vond, want dit stelde 
me in staat voorbereidende cursussen te volgen 
voor een masterprogramma, zodat ik toegelaten 
kon worden tot de master Conflict Studies and 
Human Rights. En via Incluusion kwam ik meer 
te weten over de Nederlandse samenleving  
en cultuur.”

TALENTVOLLE VROUWELIJKE 
WETENSCHAPPERS
“Het is ook Incluusion dat Huda aanraadt zich 
tot het Rosanna Fonds te wenden. Meteen is 
ze geraakt door en enthousiast over het idee 
achter het fonds. “Twee vrouwelijke hoogleraren 
die hun eigen organisatie opgericht hebben 
voor getalenteerde, kansarme vrouwelijke 
wetenschappers. Het doel is hen gedurende hun 
academische opleiding financiële bijstand te 
verlenen om hen te helpen de volgende stap in 
hun carrière te zetten. Wat hun achtergrond, 
status of religie ook is. Het idee en hoe daarmee 
solidariteit tussen vrouwen wordt gecreëerd, 
vind ik geweldig. Ik heb hier zoveel respect  
voor en ik ben blij dat ik hier deel van mag 
uitmaken én het mag doorgeven aan de  
volgende generaties vrouwen.”

“De beurs ondersteunt me op meerdere 
manieren. In financieel opzicht maakt het 
mijn veldwerk mogelijk; het biedt geld voor 
reis en verblijf kosten en om telefonisch 

vraaggesprekken af te nemen. Maar Rosanna geeft ook morele steun. Ik ben 
bevriend geworden met de ‘Rosannavrouwen’. We komen regelmatig bij 
elkaar om onze ervaringen te delen. Hierdoor begrijpen we elkaar beter. Dit 
begrip is voor ons niet alleen waardevol voor ons als ‘Rosannafamilie’, 
ik heb er alle vertrouwen in dat het impact zal hebben op toekomstige 
generaties vrouwen. Het is ook een afspiegeling van de diversiteit binnen 
en buiten de universiteit, op andere manieren dan alleen percentages en 
getallen. In het algemeen gaat het om het tonen van begrip en empathie, 
want met sympathie alleen red je het niet.” 

ACADEMISCHE EN PERSOONLIJKE ERVARING
“Waar ik over enkele jaren zal staan? Ik bekijk dat liever stap voor stap. 
Dat is iets wat ik door mijn ervaringen in Syrië heb geleerd. Ik had namelijk 
nooit kunnen denken dat ik ooit in Nederland zou zijn, en zelfs nu weet 
ik niet waar ik in de toekomst naartoe zal gaan. Om te beginnen wil ik 
doorgaan met mijn onderzoek naar de interacties en identiteit van een 
Palestijnse factie, een militaire groep die al sinds het begin van de revolutie 
zij aan zij vecht met het Syrische regime. Nadat ik mijn master heb gehaald, 
zou het geweldig zijn als ik de kans zou krijgen praktisch werk te doen, het 
liefst in conflictgebieden. En ik zou zeker ook willen promoveren.” 

“Ik denk dat het waardevol is om mijn persoonlijke ervaring te 
gebruiken. Ik ben opgegroeid in een hoogopgeleid en politiek betrokken 
gezin. Daardoor was ik constant op de hoogte van de Palestijnse kwesties, 
nationale kwesties in Syrië en in de ons omringende regio. Uiteraard ben ik 
hierdoor als kind beïnvloed, en nu helpt het me om goed begrip te krijgen 
van de context in conflictgebieden. Ik ben erdoor gemotiveerd geraakt om 
te onderzoeken hoe de impact van het conflict op het dagelijks bestaan 
van mensen kan worden verzacht. En nu, met mijn levenservaring, kan 
ik de onderzoeksmethoden, theorieën en denkwijzen waarover ik aan de 
Universiteit Utrecht heb geleerd daarbij gebruiken.”

“Volgens mij begint elke verandering met onderwijs. Met name voor 
vrouwen in het hoger onderwijs kan financiering een probleem vormen. 
Daarom moeten we de boodschap van solidariteit van Rosanna doorgeven.” 

“We moeten  
samen de 
boodschap 
van solidariteit 
doorgeven”

EMANCIPATIE VAN VROUWEN DOOR ONDERWIJS

Donateurs die een grotere schenking 
doen, bepalen vaak zelf voor welk 
specifiek doel hun gift bestemd is. 
Zij stellen dan een fonds op naam 
in. De insteller bepaalt zelf de naam 
en de doelstelling van het fonds op 
naam. Zo is het Rosanna Fonds voor 
Vrouwen opgericht door Rosi Braidotti 
(hoogleraar aan de Universiteit 
Utrecht) en Anneke Smelik (alumna 
van de Universiteit Utrecht) om 
academisch onderwijs te stimuleren 
voor getalenteerde vrouwen. Het 
Utrechts Universiteitsfonds zorgt voor 
het beheer van de fondsen. Op pagina 
15 van dit jaarverslag staat een over-
zicht van alle fondsen op naam. 

uu.nl/fondsopnaam
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Jaarlijks overlijden meer vrouwen dan 
mannen aan hart- en vaatziekten. Toch 
richten wetenschappelijke studies zich  
nog steeds grotendeels op mannen, of 
besteden ze geen aandacht aan de vraag  
of er verschillen bestaan tussen vrouwen  
en mannen. De Utrechtse onderzoeker  
Hester den Ruijter (Experimentele cardio-
logie) wil daar verandering in brengen.

 
Hester den Ruijter won op 31 januari 2019 de Agnites Vrolikprijs voor 
haar onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in het 
ontstaan van hart en vaatziekten. Met deze prijs steunt het Utrechts 
Universiteitsfonds, dankzij de nalatenschap van alumna Cobi de Bree, 
talentvolle Utrechtse wetenschappers. Voor Hester is haar onderzoek een 
persoonlijke ambitie. “Iedere vrouw moet er zeker van kunnen zijn dat er 
gedegen wetenschappelijke onderbouwingen bestaan voor hun zorgtraject 
in de cardiologie.” 

VERSTIJFDE HARTSPIER
Een van de aandoeningen die Hester met haar collega’s onderzoekt is 
hartfalen door verstijving van de hartspier. Dit komt vaker voor bij vrouwen 
dan bij mannen. Daarom willen de onderzoekers beter weten welke 

vrouwen en mannen een hoger risico hebben op 
verstijving van de hartspier. “Hoe vaak zien we 
dat al terwijl mensen nog geen klachten hebben, 
en wat zijn kenmerken van de mensen die later 
echt hartfalen ontwikkelen? En, natuurlijk, 
zien we daarbij verschillen tussen vrouwen en 
mannen?”

Hester: “Inmiddels hebben we een grondig 
literatuuronderzoek achter de rug.  
Hieruit blijkt dat er heel weinig onderscheid  
is gemaakt tussen vrouwen en mannen in het 
bestuderen van hartfalen. Dit hebben we ook 
gezien bij onderzoek naar de bijwerkingen van 
medicatie tegen hartfalen. Onderzoekers rappor
teren de bijwerkingen nauwelijks voor mannen 
en vrouwen apart, terwijl we weten dat vrouwen 
gevoeliger zijn voor bijwerkingen. Bijwerkingen 
zijn een grote reden om te stoppen met medi
catie, waardoor het gunstige effect ook verloren 
gaat.” Door wel onderscheid te maken tussen 
mannen en vrouwen in onderzoek, ontstaat 
er een completer beeld. Het onderzoeksteam 
maakt de risico’s en ontwikkelingspaden richting 
hartfalen van mannen én vrouwen inzichtelijk. 
Zo zorgen ze voor een goede basis voor verder 
onderzoek naar de behandeling van hartfalen 
door een stijve hartspier.

IMPACT
Nieuwsgierigheid is een belangrijke drijfveer voor Hester. “In mijn carrière 
heb ik het bedrijven van wetenschap altijd gezien als de manier om tot de 
waarheid te komen. Dat is wat mij motiveert. Ik wil weten hoe dit precies 
in elkaar steekt.” Tegelijkertijd is het ook juist de maatschappelijke impact 
die dit onderzoek zo belangrijk maakt. “Ons onderzoek is zeer urgent. Deze 
vorm van hartfalen heeft immers een zeer slechte prognose. Er zijn geen 
goede medicijnen. Minder dan de helft van de patiënten is na vijf jaar nog 
in leven. Mooi als we straks voor deze patiënten echt het verschil kunnen 
maken.” 

JINEK
Naast medisch onderzoek is voorlichting dus ook belangrijk om hart en 
vaatziekten bij vrouwen te lijf te gaan. Hester heeft onder meer voormalig 
Eurocommissaris Neelie Kroes aan zich weten te binden als ambassadeur 
voor het onderzoek. Samen waren ze te gast bij de talkshow van Eva Jinek 
om zo meer aandacht te vragen voor wetenschappelijk onderzoek en meer 
bewustwording. 

Dankzij de Agnites Vrolikprijs kan Hester investeren in hoogrisico
onderzoek. “Zulk onderzoek levert data op, waarmee ik vervolgens 
ook weer meer kans maak op grotere subsidies. Eind 2019 heb ik een 
Consolidator Grant binnengehaald, een belangrijke beurs van het European 
Research Council. Dat lukte mede omdat ik dit type onderzoek kon doen.” 

Specifiek  
onderzoek 
naar het 
vrouwenhart 
is noodzaak

DE KENNISACHTERSTAND OVER 
HET VROUWENHART WEGWERKENNALATEN-

SCHAP

Sinds 2018 kent het Utrechts 
Universiteitsfonds de Agnites 
Vrolikprijs toe aan een talentvolle 
Utrechtse wetenschapper die 
onderzoek doet dat bijdraagt aan 
het beantwoorden van actuele 
maatschappelijke vraagstukken.  
De prijs, die bestaat uit een geld-
bedrag van 25.000 euro en een 
penning, is mogelijk gemaakt door  
de nalatenschap van alumna  
Cobi de Bree.

uu.nl/agnites-vrolik

In de huidige sterk veranderende 
samenleving worden particuliere 
bijdragen voor wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs belangrijker. 
Steeds vaker besluiten alumni, 
(oud-)medewerkers of andere 
betrokkenen om (een deel van) hun 
nalatenschap aan een universitair 
doel toe te kennen. Het Utrechts 
Universiteitsfonds helpt hierbij.

uu.nl/nalaten
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Slechts 30 procent van de jongeren tussen de 
18 en 27 jaar ging naar de stembus tijdens de 
Europese verkiezingen in 2014. Dat is veel te 
weinig, vond Lisette Mijnen (1994). Samen met 
vijftien andere studenten maakte ze zich hard 
voor een hogere jongerenopkomst tijdens de 
Europese verkiezingen in 2019. 

Hoe krijg je jongeren naar de stembus? Dat was de hamvraag voor Lisette 
(alumna Biomedische wetenschappen en masterstudent Gezondheids
wetenschappen) en een aantal andere leden van AEGEEUtrecht, een lokale 
afdeling van het interdisciplinaire Europese studentennetwerk AEGEE
Europe. Samen bedachten zij Y Vote Utrecht. Een initiatief dat begon als  
een wild idee, maar snel uitgroeide tot een jongerenbeweging in de vorm 
van een internationaal festival gericht op de Europese verkiezingen:  
het Speak Europe Festival.

BEWUST MAKEN VAN BELANG EU
Waarom komen jongeren minder opdagen bij de EUstembus? Lisette: 
“De Europese verkiezingen komen niet vaak in het nieuws en raken 
ondergesneeuwd door andere onderwerpen. Daarom staat de verkiezing 
niet echt op het netvlies van jongeren. Bovendien: voordat je überhaupt 
gaat stemmen, moet je eerst weten waar het over gaat. Dat was dan ook het 
doel van Y Vote Utrecht: jongeren bewust maken van wat de Europese Unie 
nu eigenlijk doet.”

Een manier om dit voor elkaar te krijgen, is het onderwerp tastbaar maken, 
vertelt Lisette. “Jongeren hebben vaak niet door hoe de EU ons dagelijks 
leven beïnvloedt. Denk aan een internetbundel die zonder de EU alleen 
geldig zou zijn in Nederland. Of dat de EU ervoor zorgt dat er geen fipronil 
in ons gebakken eitje zit. In al onze communicatie en events maakten 
we de vertaalslag naar de belevingswereld van jongeren. We volgden het 
EUnieuws op de voet en legden de onderwerpen in begrijpelijke taal 
uit. Tijdens het festival probeerden we alle activiteiten laagdrempelig en 
herkenbaar te maken. Zo waren er theateropvoeringen, een minicollege 
over hoe lobbyisten te werk gaan, lezingen over de millenniumdoelen en 
democratie, een pubquiz en een boyband. We sloten het festival af met een 
debat waarin de standpunten en beweegredenen van de partijen naar voren 
kwamen.”

NIET ZELF HET WIEL UITVINDEN
Om Y Vote Utrecht en het festival van de grond te krijgen, riep AEGEE 
de hulp in van andere studentenverenigingen, vijftig vrijwilligers en 
organisaties. “Waar we konden, sloten we aan bij studentenactiviteiten. 
Op die manier konden we op veel plekken de verkiezingen onder de 
aandacht brengen, zonder zelf alles te hoeven organiseren.” Maar er was 
ook financiering nodig om zaken als de festivallocatie en catering van te 
betalen. “Via via hoorde ik van het crowdfundingplatform steun.uu.nl van 
het Utrechts Universiteitsfonds. Dat leek ons een goede manier om geld 
in te zamelen. Gelukkig hoefden we dit wiel niet zelf uit te vinden. We 
kregen veel hulp van de fondsenwervers van het Universiteitsfonds. Ze 
adviseerden ons om eerst ons verhaal concreet op papier te zetten, zodat de 
boodschap en het doel van het project voor potentiële donateurs duidelijk 
werden. Hiervoor had het fonds een handig format. Dit maakte niet alleen 
het crowdfunden makkelijker, ook konden we duidelijker over het project 

communiceren en vrijwilligers werven omdat 
de hoofdboodschap al helder was. Uiteindelijk 
hebben we bijna 1.600 euro ingezameld!”

En heeft Y Vote Utrecht zijn doel behaald? 
Zijn er meer jongeren naar de stembus gegaan? 
“In Nederland is het aantal jongeren dat heeft 
gestemd verdubbeld. Natuurlijk weten we niet 
of dat door ons komt. Desondanks zijn het 
festival en Y Vote Utrecht volgens mij een succes 
geweest. Het heeft meer dan 400 jongeren 
samengebracht en hen bewust gemaakt van 
wat de Europese Unie voor hen kan betekenen. 
Ook heeft het mijn eigen passie voor de politiek 
aangewakkerd. Ik heb andere Europese jongeren 
gesproken en we hebben veel met elkaar gemeen. 
Verkiezingen gaan over onze toekomst. We 
zijn allemaal Europeanen, daarom moeten we 
allemaal onze stem laten horen. Hopelijk zetten 
we met Y Vote Utrecht en AEGEEEurope een 
nieuwe (jongeren)koers.”

“Verkiezingen 
gaan over onze 
toekomst”

HOE EEN FESTIVAL JONGEREN 
NAAR DE STEMBUS KREEG

Het crowdfundingplatform 
steun.uu.nl is er voor onze hele 
academische gemeenschap. 
Wetenschappers en studenten-
organisaties kunnen via dit platform 
zelf crowdfundingacties opzetten. 
Donateurs helpen zo bij het uitvoeren 
van wetenschappelijk onderzoek en 
steunen Utrechtse studentinitiatieven 
en ons onderwijs. Door een bood-
schap achter te laten, delen ze hun  
gift en betrokkenheid met anderen.  
Y Vote was niet de enige die in 2019  
via ons crowdfundingplatform 
fondsen wierf. Zo bestond DUB (het 
digitale Ublad) 50 jaar. Via crowd-
funding werd de jubileumuitgave over 
50 jaar studentenleven gefinancierd. 
Ook gebruikten UU-medewerkers  
die afscheid namen het platform om 
geld op te halen voor bijvoorbeeld  
het RechtOpLeren Fonds. 

steun.uu.nl

CROWD- 
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Spelen 
met Spinvis
STUDENT DAUWE LENTZ ORGANISEERDE UNIVERSITAIR MUZIEKFESTIVAL 
EN STOND OOK ZELF OP HET PODIUM

VERMOGENS-
FONDS
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Als commissielid van het te organiseren UUnited 
Muziekfestival was de vraag die Dauwe kreeg 
voorgeschoteld niet heel moeilijk: met wie zou 
je wel eens muziek willen maken? Dauwe, als 
cellist een van de circa honderd leden van het 
Utrechtsch Studenten Concert, plaatste een 
poll op de Facebookpagina van zijn orkest. “Er 
kwamen interessante namen voorbij. Ik ben die 
artiesten gaan peilen, maar de een kon niet en  
de ander vond dat we te weinig betaalden.”

VERKEERD IN AGENDA
Terwijl de andere acht deelnemende student
muziekgezelschappen (die garant staan voor 
zo’n 450 musicerende studenten) langzaamaan 
akkoord kregen van uiteenlopende artiesten, had 
Dauwe, en daarmee het USC, nog geen musicus 
bereid gevonden om met hen het Vredenburgse 
podium te delen. “Maar toen hapte harpist Remy 
van Kesteren toe, heel vet! Die past echt heel 
goed bij ons.” Tot zijn schrik kreeg Dauwe maan
den na Remy’s toezegging het bericht dat hij 
tóch niet met het USC kon samenspelen: hij had 
verkeerd in zijn agenda gekeken. “Verschrikkelijk 
natuurlijk. Ik baalde er wel even flink van.”

ALLEEN KLASSIEKE MUZIEK
Er was op dat moment niet veel tijd meer om een 
gastartiest te koppelen aan het USC. Marieke van 
Merriënboer, directeur van Parnassos, het cultu
reel centrum dat het festival mede organiseert, 
vroeg of Spinvis misschien iets voor hen was. 
“Die durfde ikzelf niet eens voor te stellen”,  
zegt de Utrechtse student. “Ik luister bijna alleen 

Op het UUnited Muziekfestival treden 
studenten van de Universiteit Utrecht in 
TivoliVredenburg op met een bekende 
artiest. Cellist en student Algemene Sociale 
Wetenschappen Dauwe Lentz (23) hielp  
het festival organiseren én speelde op 28 
maart 2019 in de Grote Zaal zeven liedjes  
mee met Spinvis. Dauwe: “Ik heb hem voor-
af gaand aan ons concert een paar keer 
gesproken. We zijn erg verschillend.”

klassieke muziek. De enige popartiest die ik 
opzet, en van wie ik recentelijk naar een optreden 
was geweest, is Spinvis. Dat zou echt een droom 
zijn: het USC met Spinvis.”

BEETJE NERVEUS
Het contact was snel gelegd. Niet veel later 
wachtte Dauwe met Marieke van Merriënboer 
en Parnassos medewerker Rosa Falkenburg de 
popmuzikant op. “We zaten een beetje nerveus 
in het kantoor van Marieke. Dat kantoor is 
niet bepaald geluidsdicht en grenst aan een 
oefenruimte. Juist op dat moment speelde daar 
iemand die het pianospel nog niet onder de knie 
had. We konden allemaal meegenieten.”
Maar het gesprek met Spinvis, de artiestennaam 
van Erik de Jong, verliep boven verwachting 
soepel. “Wij dachten dat het een verkennend ge
sprekje zou worden. Maar na tien minuten werd 
ons duidelijk dat Erik dit sowieso met ons wilde 
gaan doen. En na een half uur hadden we zelfs 
de setlist al samengesteld. Marieke, Rosa en ik 
hadden alle drie een nummer geopperd: hij ging 
direct akkoord.”

IETS TE VEEL
Na dat gesprek volgden repetities met het orkest. 
Ook besprak Dauwe enige keren met Erik hoe 
het concert verlopen zou op die 28e maart. 
“Zolang we het zakelijk hielden, verliep dat 
gesprek prima. Maar zodra het persoonlijk werd, 
klikte het niet heel goed tussen ons. We zijn erg 
verschillend.” Het optreden was een succes: de 
Grote Zaal zat tjokvol. Dauwe kijkt met plezier 

terug op het festival, maar zou het een volgende 
keer zelf anders doen. “Ik trad op met ons orkest, 
maar was tegelijkertijd productieassistent van 
het festival. Dat was iets te veel.” 

DEZELFDE TWEE EEUWEN
Dauwe benadrukt dat dit UUnited Muziekfestival 
in TivoliVredenburg, met 2500 bezoekers, niet 
alleen een groot feest was voor het publiek, 
maar ook voor de studentmuziekgezelschappen. 
“Je staat niet elke dag op zo’n mooi en groot 
podium.” Daarbij komt dat het USC door deel-
name aan het festival werd uitgedaagd om iets 
totaal anders te doen. “Wij zitten met onze 
bezetting toch vast aan altijd dezelfde twee 
eeuwen uit de muziekgeschiedenis. De muziek 
van Spinvis spelen met de artiest zelf: ja, dat 
is wel even iets anders.”

TWEEDE EDITIE
Dat het UUnited Muziekfestival in 2019 een 
tweede editie kende, was overigens geen van
zelfsprekendheid. In 2016 vond de eerste editie 
plaats als onderdeel van de lustrumactiviteiten 
van de Universiteit Utrecht. Een groot succes.  
Om UUnited in 2019 nog een keer te kunnen  
realiseren, riep Parnassos de hulp in van de 
fondsenwervers van het Utrechts Universiteits
fonds. Marieke van den Merriënboer: “Zij hielpen 
ons – met succes – subsidie aanvragen te doen 
bij diverse vermogens fondsen, waaronder het 
K.F. Hein Fonds.”

Het Utrechts Universiteitsfonds 
onderhoudt ook relaties met andere 
vermogensfondsen, zoals het VSB 
Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Stichting Herason, Elise Mathilde 
Fonds, Carel Nengerman Fonds, 
Fentener van Vlissingen Fonds en de 
gemeente Utrecht. Een bijzondere 
band is er met het K.F. Hein Fonds. 
Dit fonds steunt projecten in de regio 
Utrecht op het gebied van cultuur, 
maatschappelijk werk, podiumkunst, 
volksgezondheid, natuurbehoud 
en monumentenzorg. Het Utrechts 
Universiteitsfonds draagt bijzondere 
projecten van de Universiteit Utrecht 
voor die passen bij de doelstelling van 
het K.F. Hein Fonds. Zo steunde het 
fonds in 2019 onder meer het lustrum 
van Parnassos, Festival Europa en dus 
ook het UUnited Muziekfestival. 

uu.nl/organisatie/alumni/
goed-besteed/kf-hein-fonds
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Een nieuwe taal leren en je daarbij onder-
dompelen in een vreemde cultuur: dat was 
de wens van Taalwetenschapstudent Myrthe 
Buckens. Afgelopen zomer studeerde ze drie 
weken Chinees in Hongkong. Als we haar 
spreken is ze haar bachelor Taalwetenschap 
aan het afronden. Volgend studiejaar gaat ze 
in Amsterdam een master Textmining volgen.

De structuur van een taal, taalontwikkeling bij kinderen, taalstoornissen: 
eigenlijk vindt Myrthe alle onderdelen van haar studie boeiend. Tijdens  
mijn studie ging het ook regelmatig over de Chinese taal”, vertelt ze.  
“Die vond ik altijd erg interessant, omdat die een heel ander systeem heeft 
dan het Nederlands en andere westerse talen. De betekenis van woorden 
is bijvoorbeeld gelinkt aan de toon, dus de manier waarop je een klank 
uitspreekt. Ook de context waarin een karakter geplaatst is, kan invloed 
hebben op de betekenis. Het leek me daarom superleuk om me verder  
te verdiepen in die taal.”

SUMMER SCHOOL
Via een andere student maakte ze kennis met de summer school in Hongkong. 
De Universiteit Utrecht heeft met verschillende universiteiten over de hele 

wereld afspraken, waardoor je als UUstudent 
tegen een gereduceerd tarief kunt deelnemen 
aan deze zomerstudieprogramma’s. Dat was wat 
Myrthe zocht. “Ik had al eens eerder overwogen 
om in het buitenland te studeren, maar daar 
kwam het tot nu toe niet van. Zo’n summer  
school leek me een perfect alternatief.” 

Drie weken Chinees leren aan de universiteit 
van Hongkong: dat werd Myrthes plan. De 
kosten voor onder meer vliegticket, verblijf en 
excursies financierde ze grotendeels zelf van 
haar spaargeld en ook haar ouders doneerden 
wat. Voor het laatste deel deed ze met succes  
een beroep op het Utrechts Universiteitsfonds. 
“Ik vind het bijzonder dat de universiteit op  
deze manier ook bijdraagt aan de ontplooiing  
van studenten.”

INTENSIEVE WEKEN
De drie weken in Hongkong waren behoorlijk 
intensief, vertelt Myrthe. “We hadden zes uur 
per dag les, maar daardoor leerde ik ook veel.  
Na een paar dagen herkende ik op straat al 
tekens, bijvoorbeeld bij de metro. En doordat 
ik daar was en zag hoe mensen zich gedroegen, 
begreep ik ook beter waarom er in het Chinees 

bepaalde constructies worden gemaakt. Daar zijn en de taal leren was  
dus erg waarde vol.” De cultuurverschillen waren groot, maar ook dat  
vond Myrthe leer zaam. “We moesten in de klas onze vinger opsteken  
en wachten tot we de beurt kregen en onze docenten moesten we ook 
formeel aanspreken, met ‘geachte mevrouw’ in het Chinees.” 

DEMONSTRATIES
Tijdens Myrthes verblijf in Honkong waren er veel demonstraties tegen 
de regering. “Toen het daar tijdens een les een keer over ging, kapte de 
docent de discussie af en zei dat hij er niets over mocht zeggen. Ik ben een 
keer met een studiegenootje in een protest beland, maar voelde me niet 
onveilig.” Het vissersdorpje Tai O, dat Myrthe tijdens een weekendexcursie 
bezocht, maakte veel indruk. “In Hongkong is veel armoede, die was daar 
goed zichtbaar. Het stonk er enorm en er waren veel kleine, zelfgebouwde 
huisjes. Het was een groot verschil met de luxe die wij hier in Nederland 
gewend zijn.” 

TEKENINGETJES
Was was het leukste inzicht dat ze opdeed? “In onze taal is er geen con
nectie tussen de vorm van een woord en de betekenis ervan, maar in het 
Chinees wel. Veel tekens zijn afgeleid van tekeningetjes van vroeger. Zo is 
het teken voor vrouw terug te leiden naar een poppetje van een vrouw en 
dat voor een kantoor of kamer is een dakje met een vloer en luchtstromen 
ertussen. Leuk toch?” 

“Na een  
paar dagen 
herkende  
ik op straat 
al tekens”

TAALWETENSCHAPSTUDENT MYRTHE  
BUCKENS STUDEERDE DEZE ZOMER  
IN HONGKONG

VRIENDEN

De donaties van Vrienden – 
bestaande uit alumni, studenten en 
medewerkers van de Universiteit 
Utrecht – vormen de basis van 
de activiteiten van het Utrechts 
Universiteitsfonds. Door hun 
jaarlijkse gift van tenminste 30 
euro dragen Vrienden bij aan een 
bloeiende universitaire gemeenschap. 
Hun donaties maken onder andere 
studentensubsidies, studiebeurzen 
en bijzondere projecten mogelijk. Via 
kleine subsidies zoals die voor Myrthe, 
kan het Utrechts Universiteitsfonds 
een verschil maken in de persoonlijke 
ontwikkeling van studenten.

uu.nl/vriend

26 27

https://www.uu.nl/vriend


Al bijna zijn hele werkzame leven is historicus 
Joost Dankers verbonden aan de Universiteit 
Utrecht. Hij studeerde en promoveerde er 
en werkt er als manager contractresearch 
en onderzoeker bij de faculteit Geestes-
wetenschappen. “Ik heb veel aan de 
Universiteit Utrecht te danken. Daarom  
vind ik het niet meer dan logisch dat je iets 
terugdoet voor je alma mater. Niet alleen 
door bij te dragen aan activiteiten, maar ook 
in de vorm van financiële ondersteuning.”

 
Dat Joost graag iets terugdoet blijkt wel: hij is redactielid van alumni-
magazine Illuster en hij denkt mee over alumnibijeenkomsten zoals de 
jaarlijkse Universiteitsdag. “Ik ben ook al jarenlang donateur van het 
Utrechts Universiteitsfonds. Zo hoorde ik in een vroeg stadium over het 
initiatief van Utrecht 1636. Een gezelschap voor betrokken en trouwe 
donateurs. Het sprak me aan. Via mijn werk ben ik ook nauw betrokken bij 
andere (cultuur)fondsen. Daardoor weet ik hoe belangrijk het is om een 
brede kring van donateurs te hebben. Zij fungeren als ambassadeur en 
overtuigen mensen in hun netwerk ervan zich ook aan te sluiten. Als je de 
doelstellingen van een fonds mede uitdraagt, moet je natuurlijk ook zelf 
het goede voorbeeld geven. Daarom meldde ik me direct aan als lid van 
Utrecht 1636.”

ACADEMISCH ERFGOED
Leden van Utrecht 1636 dragen bij aan de algemene doelen van het Utrechts 
Universiteitsfonds, of aan die van een van de fondsen op naam. Joost:  
“Ik heb wel een intentie waarmee ik een donatie doe. Als historicus ligt  
mijn hart in de eerste plaats bij het academisch erfgoed. Een van de vier 

pijlers van het Utrechts Universiteitsfonds is 
het behoud van dat erf goed, zoals bijvoorbeeld 
het Universiteitsmuseum. Dat vind ik een mooie 
bestemming van mijn bijdrage.”

SNOEPWINKEL
Hij vertelt met enthousiasme als het over het 
museum en de Oude Hortus gaat: “Wat veel 
mensen niet weten, is dat achter de prachtige 
collectie die voor het publiek zichtbaar is ook 
nog een gigantische schatkamer schuilgaat: 
het depot. Echt fantastisch. Voor iedereen die 
geïnteresseerd is in biologie, tandheelkunde, 
geschiedenis: er zijn skeletten, opgezette dieren, 
historische tandartsstoelen en instrumenten. 
Een snoepwinkel. En dat wordt allemaal in stand 
gehouden zonder dat er reguliere financiering 
voor is. Daar draag ik graag mijn steentje  
aan bij.”

BIJDRAGEN AAN DE SAMENLEVING
Via het museum vindt wetenschap zijn weg naar 
het publiek. Dat is ook wat Joost in zijn werk als 
manager contractresearch doet: wetenschap
pelijk onderzoek naar buiten brengen door 
bijvoorbeeld fondsen, overheden en bedrijven 
te interesseren voor het historische vak. Samen
gevat: “Laten zien wat historici bijdragen aan de 
samenleving.” Zo dragen historici bij aan betere 
kennis van wat ons nu overkomt. Als voorbeeld 
noemt hij een recent artikel van Beatrice de Graaf 
waarin ze het coronavirus vergelijkt met pande
mieën uit het verleden, zoals de Spaanse griep. 
“Wist je bijvoorbeeld waarom de Spaanse griep 
zo heet? Niet omdat hij in Spanje is ontstaan. 
Die griep brak uit aan het eind van de Eerste 

Wereld oorlog toen in bijna alle landen de persvrijheid was ingeperkt. Spanje 
was een van de weinige landen waar vrij en eerlijk over de pandemie werd 
bericht. Daarom werd het de Spaanse griep genoemd. Maar het laat ook zien 
hoe belangrijk vrije pers en uitwisseling van kennis zijn voor de bestrijding 
van een dergelijke pandemie. Die ziekte kon om zich heen grijpen omdat men 
niet goed werd geïnformeerd en de wetenschap aan banden was gelegd.” 

EERSTE BIJEENKOMST
Joost verheugt zich op een eerste bijeenkomst met het netwerk Utrecht 
1636: “Deze mensen zijn tenslotte bij elkaar gebracht omdat ze ambassa
deur kunnen zijn voor onze universiteit. Een samenkomst, zoals bij het  
Agnites Vrolik diner in januari 2019 toen Utrecht 1636 werd gelanceerd, 
werkt daarvoor natuurlijk erg stimulerend.” 

“Je moet  
natuurlijk 
zelf het goede  
voorbeeld 
geven”

IETS TERUGDOEN VOOR JE ALMA MATER
UTRECHT 
1636

Het netwerk Utrecht 1636 is een 
gezelschap van trouwe en betrokken 
donateurs. De leden steunen de 
Universiteit Utrecht. Utrecht 1636 
draagt bij aan het stimuleren van 
de academische en persoonlijke 
ontwikkeling van studenten. Leden 
kunnen er ook voor kiezen hun 
bijdrage ten goede te laten komen 
aan een van de fondsen op naam. 
De leden doneren voor een periode 
van minimaal vijf jaar tenminste 500 
euro per jaar. Het gezelschap Utrecht 
1636 bestaat sinds januari 2019. Het 
aantal leden groeit gestaag. In het 
overzicht op pagina 29 ontbreken de 
namen van enkele leden die hebben 
aangegeven anoniem te willen blijven.

uu.nl/utrecht1636

Leden van Utrecht 1636
Mevrouw drs. I.J. Aalfs 
Mevrouw drs. A. Basha
Mevrouw prof. dr. R. Braidotti
De heer mr. A.H. den Breems
Mevrouw drs. H.M.  
  de Bruijn-Franken
Mevrouw M. Bunge
Mevrouw drs. F.F.  
  van Charldorp-Hanraets
De heer dr. J.J. Dankers
De heer dr. F. Driedonks
De heer R.K. Dunn PhD
De heer drs. L. Gaarenstroom
De heer mr. H. Gajentaan MA
 De heer dr. P.M.B.  
  van Genuchten MBA
De heer dr. D.G. Groothuis
De heer mr. L.J. Hijmans  
  van den Bergh
Mevrouw drs. C.H. Hindaal
De heer dr. ir. P. Koeze
De heer drs. P. Kraaijenhagen
De heer dr. R.R. Kuijten MBA
Mevrouw dr. E.M. de Lange
De heer mr. J.J.J. van Lanschot
De heer mr. H. van Manen

Mevrouw drs. A. Miedema
De heer prof. dr. J.C. Mondt
Mevrouw mr. M.A.A. Mondt
De heer dr. A.D.A. Monna
Mevrouw drs. M.J.M. Mourits
Mevrouw mr. T.L. Nagel
De heer mr. A. Oostra
Mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy
Mevrouw dr. C.E. Seidel
De heer jhr. mr. D.W. Sickinghe
Mevrouw prof. dr. A.M. Smelik
De heer dr. A. Smit
Mevrouw M. Smit-Antons
De heer drs. P.H. Stamsnijder
De heer Jason Tan
De heer dr. mr. T.G. Tan
De heer mr. drs. K.K. Troost
Mevrouw drs. A.E. Troost-Staal
De heer mr. M.B. Unck
De heer dr. J.G.F. Veldhuis
Mevrouw M.M.H. Veldhuis-Thier
De heer mr. E.J. Verloop
De heer drs. H.A.M. Vrins
Mevrouw dr. W. Wessels
Mevrouw drs. M.J.H. Willinge
  De heer prof. dr. G.J. van der Zwaan
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Op donderdag 31 januari 2019 won universitair hoofddocent dr. ir. Hester 
den Ruijter (UMC Utrecht) in de Aula van het Academiegebouw de tweede 
Agnites Vrolikprijs. Volgens de jury agendeert haar onderzoek het bredere 
thema van gender in onderzoek, heeft het aandacht voor patiënt 
participatie en betrekt het nieuwe onderzoeksmethoden daarbij.

De prijs werd uitgereikt tijdens het Agnites Vrolikdiner. In een prachtig 
groen aangeklede Aula (door plantenwinkel How are you growing? uit 
de Botanische Tuinen) was er naast de uitreiking alle gelegenheid voor 
de genodigden – alumni, donateurs, medewerkers en onderzoekers van 
de Universiteit Utrecht – om kennis te maken en bij te praten. Een zeer 
geslaagde avond met muzikale omlijsting van DeKoor Close Harmony. 

Het Utrechts Universiteitsfonds kan jaarlijks de Agnites Vrolikprijs 
uitreiken dankzij de nalatenschap van alumna Tandheelkunde Cobi 
de Bree. Het geldbedrag van 25.000 euro wordt toegekend aan een 
talentvolle wetenschapper aan de Universiteit Utrecht, die onderzoek 
doet dat bijdraagt aan het beantwoorden van actuele maatschappelijke 
vraagstukken.

Lees meer over het onderzoek van dr. ir. Hester den Ruijter op pagina 18-19. 

JAARBIJEENKOMST 2019 GEVEN VOOR WETEN

Middenin het Weekend van de Wetenschap, op zondag 6 oktober, kwamen 
betrokken Vrienden en donateurs van het Utrechts Universiteitsfonds samen 
voor de Jaarbijeenkomst. Een feestelijke ochtend met als thema ‘Geven voor 
Weten’. Onder leiding van alumnus Marcel Bamberg gingen panelleden  
dr. ir. Hester den Ruijter, prof. dr. George Kowalchuk en Boris Albrecht 
(honorair senator USC ’18-’19) met elkaar en het publiek in gesprek  
over de meerwaarde van giften. 

In een tentoonstelling van het Utrecht Universiteitsfonds waren negen 
projecten te zien die zonder giften niet mogelijk waren geweest. Nieuws 
gierig naar deze projecten? Neem een kijkje op bit.ly/projecten-2019

Tijdens de Jaarbijeenkomst maakte Lodewijk Hijmans van den Bergh, 
voorzitter van het fonds, de opbrengst bekend van de vier projecten in de 
Doorgevencampagne. Ruim € 133.00, werd tot dan toe gedoneerd aan 
het beurzenprogramma van de universiteit, onderzoek naar biodiversiteit, 
vluchtelingstudenten en aan onderwijs in de vlinderkas. In totaal werd  
in 2019 135.301 euro gedoneerd.

UNIVERSITEITSDAG OVER DE STAD

Waar voelen alumni zich het meest mee verbonden als ze terugdenken 
aan hun studententijd? Hoe interessant de opleiding ook is geweest of 
hoe hecht de band met jaargenoten, het antwoord dat we op deze vraag 
het vaakst horen is ‘de stad Utrecht’. En daarom was het thema van de 
Universiteitsdag, de jaarlijkse terugkomdag voor alumni, deze keer  
‘de stad’. De Universiteitsdag vond plaats op 30 maart 2019.

In de rondleidingen en lezingen ging het onder andere over het succes 
van steden, over natuur in de stad, over historische verhalen die nog altijd 
zichtbaar zijn en over hoe inwoners van steden betrokken kunnen worden 
bij wetenschappelijke projecten. Aan het einde van deze feestelijke dag  
werd de Vliegenthart Scriptieprijs uitgereikt aan Felix Kümmerer  
(master Molecular and Cellular Life Sciences).

BIJZONDERE LEERSTOEL ZORGT VOOR KRUISBESTUIVING

Om te begrijpen waar en wanneer criminaliteit wordt gepleegd, is het 
belangrijk om goed te weten waar mensen hun tijd doorbrengen, juist ook 
buiten hun woonomgeving. Het onderzoek van prof. dr. Stijn Ruiter, die 
sinds 2014 een bijzondere leerstoel heeft aan de faculteit Sociale Weten
schappen, focust op die ruimtelijke en sociale aspecten. Hij werkt ook als 
senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 
Rechtshandhaving (NSCR). “Het onderzoek naar criminaliteit is erg gebaat 
bij de kruisbestuiving tussen die twee instituten”, vertelt Stijn. De sterk 
empirisch gedreven onderzoekstraditie uit Utrecht voedt de geografische 
benadering die hij vanuit het NSCR hanteert, en andersom. Stijn merkt dat 
de bijzondere leerstoel ook helpt bij het doen van subsidieaanvragen voor 
promotietrajecten. “Begin 2020 is de eerste promovendus bij mij gepro
moveerd. De komende jaren zullen er nog meer gaan volgen.” In 2019 werd 
de bijzondere leerstoel van prof. dr. Stijn Ruiter verlengd met nog eens vijf 
jaar. Het Utrechts Universiteitsfonds heeft de ambitie om in toekomst  
meer bijzondere leerstoelen mogelijk te maken.

Where impact 
gets rewarded

ACTIVITEITEN 2019
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