
Samen
maken
Vol
maken we
veel mogelijk
De coronapandemie maakte van 2020 een jaar waarin niets meer 
vanzelfsprekend was. De steun van het Utrechts Universiteitsfonds 
aan onderwijs en onderzoek van de Universiteit Utrecht bleef echter 
onverminderd. De vele donaties aan de crowdfundingscampagne 
verlichten de financiële nood door corona bij studenten. // pagina 8  
Utrechtse computertool helpt de Galapagoseilanden plasticvrij te 
maken, en dat is nog maar het begin. // pagina 10
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Vorig jaar schreef ik op deze plaats dat wij ons in 
een ‘intelligente lockdown’ bevonden. Ik had toen 
niet kunnen bevroeden dat een jaar later de situatie 
goeddeels hetzelfde zou zijn. Desondanks is er onder 
het dubbele motto van ‘volhouden en vooruitzien’  
in 2020 veel gebeurd.

De COVID-19-pandemie heeft natuurlijk gevolgen gehad voor de activiteiten van het 
Utrechts Universiteitsfonds. Het was niet mogelijk elkaar fysiek te ontmoeten, maar  
door de snelle ontwikkeling van digitale kanalen konden de universiteit, het fonds en 
alumni toch contact met elkaar houden. Deze nieuwe werkelijkheid biedt ook kansen  
om meer van onze activiteiten en verhalen met u te delen. Daarmee zullen wij onder 
leiding van onze nieuwe directeur Margot van Sluis-Barten enthousiast doorgaan. Dat 
geldt zeker voor het jaar waarin we ons nu ik dit schrijf bevinden, en waarin de Universiteit 
Utrecht en het Utrechts Universiteitsfonds beide lustrum vieren!

Het verslagjaar 2020 is voor het Utrechts Universiteitsfonds in financiële zin een goed jaar 
geweest. Er was een mooie opbrengst van onze Doorgeven-campagne, waarmee in totaal 
bijna 145 duizend euro kon worden toegekend aan projecten zoals Incluusion, onderzoek 
naar plasticvrije oceanen en het universitaire beurzenprogramma. Ook werd op initiatief 
van ons fonds met succes een crowdfundingsactie gestart voor een noodfonds ten behoeve 
van studenten die door de pandemie in financiële moeilijk heden kwamen. Een bijzondere 
bijdrage was de omvangrijke nalatenschap van professor Joop van der Maas van meer dan 
een miljoen euro, waarvoor wij heel dankbaar zijn. In dit jaarverslag leest u alles over deze 
en andere activiteiten. 

In 2020 namen wij afscheid van onze directeur Fenna Hanraets-van Charldorp, die nu 
zakelijk directeur is van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. Ook namen we 
afscheid van ons gewaardeerd bestuurslid Barbara Oomen, die is terug getreden uit ons 
bestuur. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun inzet voor het Utrechts Universiteitsfonds. 
Met veel plezier heetten wij ook twee nieuwe bestuursleden welkom: José van Dijck en Paul 
Stamsnijder dragen sinds afgelopen voorjaar hun belangrijke steen bij.

Laten wij de komende periode gezamenlijk volhouden en tegelijkertijd  
vooruitzien naar betere tijden!

Met hartelijke groet,

Lodewijk Hijmans van den Bergh
Voorzitter Utrechts Universiteitsfonds

Volhouden 
en vooruitzien 
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Wat zeggen de cijfers 
ons over 2020?

JAARCIJFERS 2020 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: 34%

     Onderwijs: 50%
     Academisch  

erfgoed: 4%
     Levendig  

studie  klimaat: 2%
     Ongeoormerkt: 10%

     Cultuur: 29%
     Congressen,  

symposia en  
lezingen: 12%

     Sport: 2%
     Studie en  

studiereizen: 15%
    Carrière: 42%

Fondsen op naam
·  Aantal fondsen op naam: 30
·   Vermogenstoename fondsen  

op naam in 2020: € 1.819.164

Steun.uu.nl
·   Aantal crowdfundingcampagnes  

op steun.uu.nl: 10
·  Opbrengst totaal: € 50.598

Vermogensfondsen
·   Verkregen subsidie via andere  

vermogens fondsen: € 740.270

Doorgeven
Totale opbrengst campagne 
Doorgeven 2020: € 144.918,00

Bestemd voor:
·  Beurzenprogramma: € 67.509
·  Vluchtelingstudenten: € 23.662
·  Oceanen plasticvrij: € 27.188
·  Aziatische olifant: € 20.000
·   Noodfonds corona (vanaf april  

2020 voor geworven): € 5.879
·  UCU Scholarships: € 680

€ 3.927.005
Totaal: 2020

100%
€ 3.927.005

Waar komen deze giften vandaan?

Vrienden

     Vrienden: 8%
     Doorgeven-campagne: 3,6%
     Crowdfunding: 1,3%
     Nalatenschappen: 30,2%
     Overige giften: 0,3%
     Fondsen op naam: 29,9%
    Bedrijfsleven: 7,8%
     Vermogens fondsen: 18,9%

     Geregistreerde alumni: 195.330
      Waarvan internationale  

alumni: 13.164

Nieuwe alumni in 2020 

     PhD’s: 1%
     Bachelors: 56%
     Masters: 30%
     Postgraduates en  

exchange alumni: 13%

Bezoekers alumni-evenementen 

     Bezoekers totaal: 886
      Bezocht voor het eerst een 

alumni-evenement: 422 
 
Afgelaste evenementen: 11

100%
€ 3.927.005

€ 53.500
100%

Vrienden: 14.321
Student-vrienden: 6.314
Giften van de Vrienden: € 314.116
Van dit bedrag wordt besteed aan 
subsidies voor studenten: € 53.500

195.330
Totaal: 2020

886
Totaal: 2020

BRUSSEL 

SHANGHAI

LONDEN

HONGKONG 

JAKARTA

NEW YORK BEIJING

SYDNEY 

SINGAPORE

TORONTO

7.371
Nieuw: 2020

*In 2020 zijn er minder 
subsidies door studenten 
aangevraagd dan in andere 
jaren (dan gaat het om zo’n 
€ 80.000) omdat vanwege 
corona veel extra-curriculaire 
activiteiten of studiereizen 
niet konden doorgaan.Het 
resterende bedrag is ingezet 
voor het universitaire beurzen-
programma.
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We zijn het oudste universiteitsfonds van ons land, door alumni opgericht 
in 1886. En sindsdien is de doelstelling onveranderd: bijdragen aan de 
groei en bloei van de Universiteit Utrecht. 2020 was een bijzonder jaar, de 
coronapandemie gaf een extra reden voor alumni om hun betrokkenheid 
bij de Universiteit Utrecht te voelen en te laten zien. In 2020 bracht het 
Utrechts Universiteitsfonds ruim 3,9 miljoen euro bijeen. Een prachtig 
bedrag, dat ging naar verschillende projecten waarmee de Universiteit 
Utrecht werkt aan het mogelijk maken van een betere toekomst. Bijdragen 
aan onderzoek, aan onderwijs in de vorm van beurzen voor studenten, 
steun voor studenten in nood door corona, subsidies voor studenten die 
zichzelf buiten het curriculum om verder willen ontwikkelen, subsidies 
voor activiteiten van studentenverenigingen, bijdragen aan het behoud 
en ontsluiting van academisch erfgoed en het toegankelijk maken van 
wetenschap voor een breed publiek.

Wij zijn enorm dankbaar voor de hulp van alle vrijwilligers en de financiële 
steun van ruim 15.000 Vrienden en donateurs. Dankzij uw bijdragen kan het 
Utrechts Universiteitsfonds steeds meer het verschil maken. De verhalen  
in dit jaarverslag laten zien 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.

Voor een betere 
toekomst

UTRECHTS UNIVERSITEITSFONDS

Alumni maken onlosmakelijk deel uit van de universitaire gemeenschap. 
De Universiteit Utrecht is trots op haar afgestudeerden en investeert daarom 
in het bereiken, verbinden en betrekken van de inmiddels ruim 195.000 
geregistreerde alumni. We verbinden hen met elkaar en met de universiteit. 
Want de band die alumni en de universiteit met elkaar hebben is er een 
voor het leven. 

Zoals elk jaar organiseerden we evenementen voor alumni, in binnen- en 
buitenland – zij het voor een groot deel online. Van alumnimagazine Illuster 
verschenen wederom twee edities, met als thema’s onderwijs en relaties, en 
via onze digitale kanalen hielden we alumni op de hoogte van hoe het gaat aan 
ons aller alma mater. Het inzetten van expertise en ondersteuning voor het 
alumnibeleid bij faculteiten en UCU waarmee in 2019 is gestart werd in 2020 
gecontinueerd.

Dit jaar had corona natuurlijk grote invloed. Al voor de eerste Nederlandse 
lockdown in maart bereikten ons via de Utrechtse alumni-community in 
Beijing berichten over de zorgen die daar waren over een dodelijk virus. 
Alumni aldaar mochten hun huis niet meer uit, maakten zich veel zorgen 
en deelden die met ons. We lieten hen weten dat onze gedachten bij hen 
waren. Niet snel daarna ging ook Nederland goeddeels op slot en moesten 
we last minute de Universiteitsdag, onze jaarlijkse alumnireünie, afgelasten. 
Andere ‘fysieke’ alumni-evenementen volgden. Vanaf mei 2020 startte het 
evenementenprogramma weer, maar nu online, met succesvolle lezingen van 
onder andere Anton Pijpers en Hester den Ruijter. Internationaal bleken de 
online quizzen een succes. Op deze online events ontmoetten we ook alumni 
die we eerder niet bereikten omdat ze op plekken wonen waar weinig andere 
alumni wonen. 

Naast de coronacrisis, kregen we nog een tegenslag te verwerken. In de zomer 
van 2020 werd duidelijk dat Blackbaud, de externe leverancier van het CRM-
systeem van de Universiteit Utrecht, getroffen was door een datasecurity-
incident. Het ging om het systeem dat de universiteit gebruikt voor het 
registreren van contacten met alumni, donateurs en relaties. Het informeren 
van alle betrokkenen en het afwikkelen van dit incident legde een groot beslag 
op de interne organisatie.

Tegelijkertijd was het ook een jaar van saamhorigheid. De steun van alumni, 
maar ook van medewerkers, (ouders van) studenten en andere betrokkenen 
voor de crowdfunding voor studenten die door corona in nood raakten, was 
hartverwarmend. Een van de donateurs zegt: “Als net-afgestudeerde kan ik 
helemaal begrijpen hoe belangrijk steun is voor studenten in nood in deze 
bizarre tijden.” Een reactie als deze onderstreept eens te meer de levenslange 
band die alumni en de universiteit met elkaar hebben, en die we met het 
universitaire alumniprogramma kracht bij zetten.

Samen 
met alumni

UNIVERSITEIT UTRECHT ALUMNI HET BESTUUR 
VAN HET UTRECHTS 
UNIVERSITEITSFONDS

Margot van Sluis-Barten
Directeur Utrechts Universiteitsfonds 
en hoofd Relatiemanagement 
Universiteit Utrecht
(vanaf augustus 2020)

Mr. Lodewijk J. Hijmans 
van den Bergh
Voorzitter

Drs. Harald S. 
Miedema MBA 
Vicevoorzitter

Mr. Tanja L. Nagel
Penningmeester

Prof. dr. José van Dijck
Bestuurslid  
(vanaf 20 januari 2020)

Drs. Paul Stamsnijder
Bestuurslid  
(vanaf 20 januari 2020)

Prof. dr. Barbara Oomen
Bestuurslid  
(tot 20 januari 2020)

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

Fenna Hanraets-van Charldorp
Directeur Utrechts Universiteitsfonds  
en hoofd Relatiemanagement  
Universiteit Utrecht  
(tot augustus 2020)
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In maart 2020 zat de wereld opeens 
groten deels op slot. Ook voor studenten. 
Bijbanen vielen weg, maar de huur moest 
gewoon worden betaald. Veel studenten 
raakten in acute financiële problemen en 
het Utrechts Universiteitsfonds startte een 
crowdfundingsactie onder Vrienden, alumni, 
medewerkers en andere betrokkenen.

“Alles stond op z’n kop”, zegt studentendecaan Frank Peters terug-
kijkend. Via onze begeleidingsketen voor studenten – van tutoren en 
studieadviseurs tot studentendecanen en -psychologen – hoorden  
wij al vrij snel geluiden dat de situatie nijpend begon te worden. 

Er was in sommige gevallen echt paniek. Met name onder inter-
nationale studenten die graag naar huis wilden, met alle bijkomende kosten 
en problemen van dien. We hebben een eigen noodfonds, maar dat is lang 
niet genoeg om iedereen wat te geven. Aan dat fonds zitten bovendien 
regels en voorwaarden vast, onder meer wat betreft studievoortgang.  
Dus toen wij hoorden dat er een coronanoodfonds kwam, waren we daar 
heel blij mee. 

Omdat wij als studentendecanen veel weten van wet- en regelgeving 
en van allerlei (financiële) voorzieningen voor studenten, vroegen de 
collega’s van het Utrechts Universiteitsfonds of ze ruggespraak met ons 
mochten houden. Zo konden we studenten ook doorverwijzen naar andere 
voorzieningen en snel schakelen met onder meer studentenpsychologen. 
Europese studenten wisten bijvoorbeeld vaak niet dat ze collegegeld konden 
lenen van DUO en dit voor andere doelen mogen gebruiken.” 

MIJN OPLEIDING HEEFT MIJN LEVEN 
VERANDERD
“Omdat het heel naar is als je niet kan studeren 
vanwege geld”, schrijft een donateur. Een ander: 
“Mijn opleiding aan de Universiteit Utrecht heeft 
mijn leven veranderd, daarom wil ik huidige 
studenten helpen waar ik kan.” Inmiddels is 
er ruim 35.000 euro in het noodfonds gestort. 
Daarmee hebben tientallen studenten een steuntje 
in de rug ontvangen. En de actie loopt nog.

Frank: “De vrijgevigheid van donateurs, 
waaronder veel alumni en medewerkers, maar 
ook studenten en ouders van studenten, vind ik 
heel ontroerend. Veel giften komen van Vrienden 
van het fonds en sommige donaties komen van 
alumni die ooit zelf door het Universiteitsfonds 
zijn geholpen. Ik voel me bevoorrecht dat 
we door hun steun snel wat kunnen doen en 
zo hopelijk helpen voorkomen dat mensen 
noodgedwongen hun studie moeten staken. Er 
komen hartverwarmende reacties van studenten 
binnen, zoals: ‘Ik ben zó blij met deze gift, het is 
echt een gigantische opluchting en maakt dat ik 
me nu beter kan concentreren op mijn studie’.” 

TWEEDEHANDS BUREAUTJE
“Tegelijkertijd is het best frustrerend dat we niet 
alle problemen kunnen oplossen. We kunnen 
studenten helpen met een bescheiden bijdrage 
ter eerste verlichting van de nood. Bijvoorbeeld 
met een bedrag voor een kapotte computer, een 

bijdrage voor een ticket naar huis of voor een maand huur. Ook hebben we  
– mede dankzij het noodfonds – bijdragen kunnen doen voor de aanschaf 
van nieuwe laptops in geval van nood. We hebben zelfs iemand geholpen 
met een tweedehands bureautje.

Maar we hebben ook mensen moeten afwijzen als het om te grote 
bedragen en/of structurele problemen gaat. We kunnen studenten helaas 
niet twintigduizend euro voor collegegeld geven of iemands weggevallen 
inkomsten een paar maanden compenseren. Wel proberen we op allerlei 
manieren zo veel mogelijk studenten adempauze te geven om even goed  
te kunnen nadenken over het vervolg.” 

MEER LUCHT
“Hoewel de coronacrisis nog steeds voortduurt, lijkt de paniek van het 
begin nu minder. Er zijn inmiddels wat regelingen gekomen vanuit de 
minister waardoor er wat meer lucht is voor sommige studenten. Maar  
de financiële problemen zijn helaas niet weg, om nog maar te zwijgen van 
de welzijnsproblematiek. In de universiteit doet iedereen z’n uiterste best 
om alles in goede banen te leiden. En al zal het waarschijnlijk nooit genoeg 
zijn om alle problemen op te lossen, maar het is prettig dat je eraan kunt 
bijdragen dat mensen toch een diploma kunnen halen.” 

“Toch een diploma 
kunnen halen”

VELE DONATIES VERLICHTEN DE FINANCIËLE  
NOOD DOOR CORONA BIJ STUDENTEN VRIENDEN

Veel van de honderden donaties aan 
het noodfonds kwamen van Vrienden 
van het Utrechts Universiteitsfonds. 
De leden van deze groep trouwe 
donateurs, bestaande uit alumni, 
studenten en medewerkers van de 
Universiteit Utrecht, geven jaarlijks 
ten minste 30 euro. Zij dragen zo 
bij aan een bloeiende universitaire 
gemeenschap. Hun giften aan het 
noodfonds deden zij náást deze 
reguliere jaarlijkse bijdrage, waarmee 
het Utrechts Universiteitsfonds 
studenten subsidies, studiebeurzen en 
bij zondere projecten mogelijk maakt. 

uu.nl/vriend

8 9

https://www.uu.nl/vriend


Galapagos
eilanden zijn 
slechts het  
begin
COMPUTERTOOL VAN UTRECHTSE ONDERZOEKERS HELPT  
BIJ HET EFFICIËNT OPRUIMEN VAN PLASTIC AFVAL

DOORGEVEN

10 11



Van de Galapagos-eilanden het eerste 
ecosysteem maken dat weer plasticvrij is. 
Dat is het doel van het grote project waarin 
de Utrechtse wetenschappers Erik van 
Sebille en Stefanie Ypma samenwerken met 
internationale ecologen. Het in kaart brengen 
van de oceaanstromingen speelt daarin een 
cruciale rol. Hun computertool, die voorspelt 
waar en wanneer plastic aanspoelt, wordt nu 
ingezet om de Galapagoseilanden weer schoon 
te krijgen. En dat is nog maar het begin.

Van Sebille vertelt: “De Galapagos zijn 
misschien wel de beste plek ter wereld om als 
eerste weer plasticvrij te maken. Waarom het 
de beste plek is? Het is natuurlijk een iconisch 
gebied. Daarnaast is er op de Galapagos een 
kleine bevolking, en bijna al het toerisme is 
er duurzaam. Maar het belangrijkste is dat de 
oceaanstromingen rond de Galapagos relatief 
schoon water uit de diepzee omhoog brengen. 
Daardoor spoelt het plastic als het ware weg. We 
hoeven de oceaan hier alleen maar een handje 
te helpen. Door daar efficiënt het plastic op te 
ruimen dat al door zee aan land wordt gebracht, 
voorkomen we dat het plastic een lange reis 
aflegt door de oceanen.” 

VOORSPELLENDE COMPUTERTOOL
Hoe helpt de computertool hier dan bij? Van 
Sebille: “Met deze voorspellende tool weten 
parkwachters wanneer ze naar welk eiland 
moeten gaan om plastic op te ruimen voordat 
het terug in zee spoelt. Het opruimen van grote 
stukken plastic op het land, zoals flessen, 
plastic zakken en vistuig, is eenvoudiger dan 
het opruimen van microplastic in zee, en het 

effect is ook veel groter. Elke keer dat plastic 
tegen een rots aan klapt of over zand schuurt, 
breekt het uiteen in kleinere stukken. Als je 
het macroplastic niet snel opruimt, krijg je dus 
duizenden stukjes microplastic. Door het afval 
al op land aan te pakken, beperk je de tijd dat 
plastic schade kan aanrichten in zee.”

DRIFTERS
Voor de ontwikkeling van de ‘plasticvoorspeller’ 
bouwen de onderzoekers software die allerlei 
gegevens van wind en water combineert. 
Oceaan  stromingen zijn hierbij cruciaal. Om die 
stromingen goed in kaart te brengen worden 
speciale kleine, drijvende boeien uitgezet. Met 
gps-signalen is de exacte route van deze drifters 
te volgen. “Drifters worden al veel gebruikt in 
oceaanonderzoek. Maar doordat de grote oceaan-
stromingen ze juist wegvoeren van de Galapagos 
weten we nog maar weinig van de stromingen 
rondom de eilanden. We moeten ze dus op heel 
specifieke plekken uitzetten”, vertelt onder-
zoeker Ypma. “Bovendien hebben we hiervoor 
een nieuw soort drifters nodig, want de huidige 
drifters drijven doorgaans op zo’n vijftien meter 

diepte. Dat is ideaal voor onderzoek naar temperatuur en voedingsstoffen in 
de oceaan. Maar plastic drijft juist aan de oppervlakte en is veel meer onder-
hevig aan golven en wind. Dit nieuwe type drifters ontwikkelen we nu.”

WERELDWIJDE INZET
En het blijft niet bij de Galapagos alleen. Het onderzoek van Van Sebille 
en zijn team vormt een startpunt voor het wereldwijd aanpakken van 
het probleem van plastic in zee. Ze willen de methode toepassen in meer 
gebieden, zoals Spitsbergen, Indonesië en de Waddenzee. Bovendien 
is de software achter de plasticvoorspeller openbaar, zodat anderen er 
ook gebruik van kunnen maken. Van Sebille: “We kijken niet alleen als 
wetenschappers naar een probleem, maar ook naar hoe dat probleem 
opgelost kan worden.”

DANKZIJ DONATIES
De bijdragen van donateurs van het Utrechts Universiteitsfonds, onder 
meer via de jaarlijkse Doorgeven-campagne, hebben enorm bijgedragen 
aan het kunnen ontwikkelen van de voorspellende computertool. En ook 
voor de volgende stap in het onderzoek roept het fonds de hulp in van 
alumni en donateurs. Het is nu mogelijk om zelf een (deel van een) drifter 
van het nieuwe type te doneren. 

Van Sebille was in 2020 ook de winnaar van de Agnites Vrolikprijs voor onder -
zoek met een grote maatschappelijke impact. Meer hierover op pagina 28.

‘Doorgeven’ is de naam van de 
jaarlijkse wervingscampagne van het 
Utrechts Universiteitsfonds. Dankzij 
de gulle giften van alumni, Vrienden, 
medewerkers en studenten kon het 
fonds dit jaar het prachtige bedrag 
van bijna 145.000 euro verdelen 
over vier mooie projecten. Naast 
het Plasticvrij-project steunde het 
Utrechts Universiteitsfonds het 
universitaire beurzenprogramma, 
vluchtelingstudenten via Incluusion 
en onderzoek naar het vinden van 
een vaccin en behandeling voor 
het EEHV-virus, een voor olifanten 
dodelijk virus. In het voorjaar van 
2020 voegden we als vijfde project  
het toen nét opgerichte noodfonds 
(zie ook pagina 8) toe aan de geef-
doelen voor de Doorgeven-campagne. 
Alumni van het University College 
Utrecht tenslotte, konden hun 
bijdrage ook toekennen aan het  
UCU Scholarship Fund.

Ook in 2021 vraagt het Utrechts 
Universiteitsfonds steun voor 
wederom vier mooie Doorgeven-
projecten.

uu.nl/doorgeven

DOORGEVEN
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https://www.uu.nl/doorgeven


In 1953 maakte Professor Joop van der Maas 
de watersnoodramp mee, een traumatische 
ervaring die mede de aanleiding vormde 
om zijn nalatenschap te bestemmen voor 
studenten die buiten hun schuld in financiële 
of emotionele problemen zijn geraakt. Hij 
benoemde het Utrechts Universiteitsfonds tot 
zijn enige erfgenaam. Dankzij deze bijzondere 
erfenis van meer dan een miljoen euro kan 
het Utrechts Universiteitsfonds jarenlang  
heel veel Utrechtse studenten helpen. 

Joop van der Maas werd op 21 september 1936 geboren in het Zeeuwse 
Oosterland, als enig kind van Leendert Marinus van der Maas en Pieternella 
Cornelia Wagemaker. Hij groeide op in de boerderij van zijn ouders te mid-
den van uitgestrekte weilanden en landerijen. Al op de lagere school bleek 
Joop een slimme en snelle leerling en als een van de weinigen uit zijn dorp 
ging hij, kort na de oorlog, naar de Hogere Burgerschool in Zierikzee.

WATERSNOODRAMP
Zijn onbezorgde jeugd op het Zeeuwse platteland werd ruw verstoord door 
de watersnoodramp van 1953. De overstroming was een traumatische 

ervaring waar Joop niet graag over sprak.
Omdat zijn ouderlijk huis door de overstroming 
was verwoest, werd Joop geëvacueerd naar 
Hilversum. Daar haalde hij aan het Nieuwe 
Lyceum zijn diploma hsb-b en vervolgens begon 
hij zijn studie Scheikunde aan wat toen nog de 
Rijksuniversiteit te Utrecht heette. 

UITMUNTENDE STUDENT
Studeren was, zeker voor iemand uit een 
boerenmilieu, nog heel uit zonderlijk in die jaren. 
Maar Joop was een uitmuntende student, die zijn 
weg vond in de wetenschap. Na zijn afstuderen 
in 1959 met als hoofdvak Scheikunde, richtte 
zijn promotieonderzoek zich op de infrarood- 
of vibratiespectroscopie. Zijn proefschrift 
Potassiumbromide disk sampling for infrared 
spectrometry verdedigde hij op 11 oktober 1965. 
Hij kreeg een aanstelling als wetenschappelijk 
hoofdmedewerker en vanaf 1969 als lector bij de 
afdeling Analytische Chemie van de Utrechtse 
universiteit. In 1980 volgde de bekroning van zijn 
wetenschappelijke loopbaan met de benoeming 
tot hoogleraar Spectrochemische analyse aan de 
Faculteit Scheikunde.

BEVLOGEN DOCENT
Joop van der Maas was een gedreven docent die zijn kennis graag wilde 
delen en studenten wist te enthousiasmeren. Onderwijs was bij hem nooit 
een verplicht nummer. Zijn colleges waarin hij druk gesticulerend de be-
wegingen van moleculen probeerde na te doen, hebben een onuitwisbare 
herinnering nagelaten bij talloze studenten. Als promotor was hij streng en 
kritisch, maar hij kon zijn promovendi ook stimuleren en motiveren en hij 
gaf ze een grote mate van vrijheid. 

LIEFDE VOOR HET VAK
In de loop der jaren publiceerde Van der Maas, al dan niet met anderen, 
ruim tweehonderd artikelen en boeken, waarmee hij internationaal gezag 
op zijn vakgebied verwierf. Liefde voor het vak en de overtuiging dat er 
nog heel veel te ontdekken viel, hielden hem ook na zijn emeritaat in 2001 
betrokken bij het vakgebied. Tot het begin van de coronacrisis was hij nog 
bijna dagelijks te vinden op De Uithof. Op 2 juni overleed hij tijdens een 
fiets tocht aan de gevolgen van een hartstilstand. 

Joop van der Maas was een warm mens, oprecht geïnteresseerd in 
zijn studenten. Verdrinkingsangst, opvang en huisvesting in een gastgezin 
hadden hem in belangrijke mate gevormd. Daardoor had hij oog voor 
studenten met een achterstand. Er kunnen, zo was zijn motto, nu eenmaal 
altijd dingen gebeuren in je leven, en je moet iedereen een tweede kans 
gunnen. Dit is zeker van invloed geweest op zijn inzet voor studenten ‘met 
een rugzakje’ en zijn besluit om het Utrechts Universiteitsfonds als enige 
erfgenaam te benoemen. 

Professor 
bestemt zijn 
erfenis voor 
studenten 
in nood

JOHANNES HUBRECHT VAN DER MAAS (1936-2020) BENOEMDE 
HET UNIVERSITEITSFONDS TOT ZIJN ENIGE ERFGENAAMNALATEN-

SCHAP

Steeds meer alumni, (oud-)mede-
werkers of andere betrokkenen 
overwegen (een deel van) hun 
nalatenschap te bestemmen voor 
een universitair doel. Want ook 
als u er zelf niet meer bent, kunt 
u veel betekenen voor volgende 
generaties en bijdragen aan een 
betere toekomst. Door na te 
laten aan de wetenschap kunnen 
nieuwe generaties studenten en 
onderzoekers aan de Universiteit 
Utrecht zich ontwikkelen, om zo op 
hun beurt een waardevolle bijdrage 
te leveren aan de samenleving. 
Iedere bijdrage, groot of klein, 
is zeer welkom. Het Utrechts 
Universiteitsfonds helpt hierbij. 

uu.nl/nalaten
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Zingen op 
anderhalve 
meter afstand
EEN ANDERE REPETITIERUIMTE VIA STEUN.UU.NL

CROWD- 
FUNDING
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Iedere week repeteren voor concerten in 
theaters door heel Nederland. Deelnemen 
aan wereldkampioenschappen. En als er bij 
een televisie- of radio-uitzending een koor 
nodig was, stond het Utrechtse studentenkoor 
Dekoor bovenaan het lijstje. Bij het uitbreken 
van de coronacrisis viel dat in een klap weg. 
Toch was 2020 niet helemaal een verloren jaar 
voor het closeharmonykoor. Jos Mulkens is 
masterstudent Nanomaterials en bestuurslid 
bij Dekoor. Hij vertelt hoe ze met creatieve 
oplossingen én crowdfunding er het beste  
van probeerden te maken.

Zoals veel verenigingen moest ook Dekoor 
overstappen op digitale repetities toen in maart 
2020 de eerste lockdown werd afgekondigd.  
Maar toen het bij de versoepelen van de 
maatregelen weer mogelijk werd om te 
repeteren, kon het koor niet zomaar weer 
beginnen. De gebruikelijke repetitielocatie, 
cultuurcentrum Parnassos, is te klein om 
anderhalve meter afstand tussen de koorleden 
te garanderen. Het pand van De Utrechtse 
Muziekschool (DUMS) aan het Domplein bood 
uitkomst. “Op dat moment was die locatie 
perfect,” aldus Jos. “Er passen vijftig mensen  
in op anderhalve meter afstand. Daarmee is  
het alles wat er voor Dekoor nodig is.”

CROWDFUNDING
Om in DUMS te kunnen repeteren was er alleen 
wel meer geld nodig. Een deel daarvan kon 
door de vereniging zelf worden bekostigd, 
maar voor de rest moesten er nieuwe bronnen 
worden aangeboord. Crowdfunding vormde een 
oplossing. Daarvoor kon het koor gebruikmaken 
van het crowdfundingplatform van het Utrechts 
Universiteitsfonds. Op dit platform is plek voor 
onderzoek en studenteninitiatieven waar het 

fonds op dat moment niet zelf voor werft,  
maar die wel passen binnen de doelstelling  
van het fonds. In december was al een groot  
deel van het bedrag opgehaald. 

BEDANKVIDEO
Om een mooi gebaar te maken naar alle 
donateurs, nam het koor een bedankvideo op. 
Geen eenvoudige klus: Jos schat in dat er in  
totaal zo’n tachtig uur werk zit in zo’n video.  
“De dirigent speelt het stuk op piano, en twee 
leden zingen het stuk in. Aan de hand van dat 
voorbeeld neemt iedereen thuis zijn eigen partij 
op.” Deze werkwijze is ook gebruikt voor andere 
bijzondere corona-proof projecten van het koor. 
Zo liet Dekoor een app ontwerpen waarmee 
bezoekers een door hen ingezongen audiotour 
door de Botanische Tuinen konden volgen. 
Daarnaast zorgden ze in 2021 ook voor de  
muzikale aankleding van de digitale Dies  
Natalis van de universiteit. 

MENTALE GEZONDHEID
Naast een koor is Dekoor natuurlijk ook een 
studentenvereniging, die voor veel leden het 
middelpunt van hun studietijd vormt. Volgens 

Jos is dat een nog groter probleem dan de af gezegde concerten. “Geen 
muziek meer maken is heel jammer. Maar het feit dat het mentaal gezien 
steeds slechter gaat met de koorleden is het allermoeilijkst.” Daarom 
proberen de koorleden online toch zoveel mogelijk in gesprek te blijven met 
elkaar. Tijdens de digitale repetities wordt er eerst besproken hoe iedereen 
zich voelt en wat er misschien dwarszit. Ook dirigent Christoph Mac-
Carthy houdt hier rekening mee. Daarnaast stimuleren we leden om, als ze 
dat willen, elkaar binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen te 
blijven ontmoeten.”

Voor nieuwe leden is het nu lastiger om hun draai te vinden in de 
groep. “Ze weten nog niet hoe leuk het kan zijn bij Dekoor. De enige échte 
ervaring die ze met ons hebben zijn de repetities op anderhalve meter 
afstand, toen dat mogelijk was. Daarom hebben we extra aandacht 
voor hen.”

NIEUWE PLANNEN
Gelukkig wordt er inmiddels weer vooruitgekeken en maakt het koor  
voor zichtig alweer grootse plannen voor na de coronacrisis. “We zijn  
nu vooral gericht op 2022. Tijdens de vorige World Choir Games zijn  
we wereldkampioen geworden in de categorie pop en jazz. We hopen  
die wereldtitel in 2022 te prolongeren in Zuid-Korea.”

Het crowdfunding-platform 
steun.uu.nl is er voor onze hele 
academische gemeenschap. 
Wetenschappers en studenten-
organisaties kunnen via dit 
platform zelf crowdfundingsacties 
opzetten. Donateurs helpen zo bij 
het uitvoeren van wetenschappelijk 
onderzoek en steunen Utrechtse 
studentinitiatieven en ons onderwijs. 
Door een boodschap achter te laten 
delen ze hun gift en betrokkenheid 
met anderen. In 2020 was Dekoor 
niet de enige die via het platform 
fondsen wierf. Natuurlijk was er 
de crowdfunding voor het corona-
noodfonds (zie ook pagina 18) van 
het Utrechts Universiteitsfonds zelf. 
Ook waren er acties voor onder 
meer het circulaire voedselbos 
op het Utrecht Science Park en de 
campagne ‘onderzoek toegankelijk 
voor iedereen’.

steun.uu.nl

CROWD- 
FUNDING
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FONDS  
OP NAAM

Zeven jaar geleden besluit een viertal alumni 
in Den Haag gezamenlijk een geefkring op 
te richten om de Utrechtse wetenschap te 
steunen. Martine Mondt (Nederlands Recht, 
1970) voegt zich samen met een vijftig tal 
andere alumni bij deze groep. Ze zijn uit-
gegroeid tot een Haags-Utrechts begrip:  
de Hofvijverkring.

Martine Mondt is vervuld van trots wanneer ze vertelt over een van de jonge 
onderzoekers die in de afgelopen jaren een beurs vanuit de Hofvijverkring 
ontving: dr. Riccardo Levato. Hij gebruikt de beurs in 2019 om professor 
Michiya Matsusaki te bezoeken, een vooraanstaand onderzoeker op het 
gebied van de ontwikkeling van biomaterialen voor weefselregeneratie 
aan Osaka University. Een jaar later, in september 2020, wordt bekend 
dat Levato een Europese beurs van maar liefst 1,5 miljoen euro krijgt voor 
de ontwikkeling van een ultrasnelle 3D-bioprinter. De Hofvijverbeurs is 
hiervoor een springplank geweest. Martine: “Dit is voor de Hofvijverkring 
vorig jaar een van de hoogtepunten geweest.”

VRUCHTBARE ONTMOETINGEN
De geefkring richt zich in de beginjaren specifiek op de regeneratieve 
geneeskunde. De kern van deze vorm van geneeskunde is het herstellen 
van beschadigde weefsels of organen door gebruik te maken van de 

capaciteit van het lichaam om zichzelf te genezen of met kennis uit de 
ontwikkelingsbiologie. “Het belang van onderzoek naar stamcellen 
was voor ons evident en het idee van regeneratieve geneeskunde sprak 
ons als oudere mensen natuurlijk wel extra aan”, zegt Martine met een 
knipoog. Daarbij hoorde het bestuur van de Hofvijverkring van Utrechtse 
hoogleraren dat er in dit onderzoeksgebied weliswaar al veel geld zit, maar 
dat het toch moeilijk is om via de reguliere geldstromen een bezoek van 
enkele weken van buitenlandse wetenschappers aan onze universiteit te 
faciliteren. 

De focus was dus snel gevonden: de Hofvijverkring maakt die bezoeken 
mogelijk met het project Visiting scientists. Met de bijdragen van hun leden 
(iedereen legt gedurende een periode van vijf jaar 500 euro per jaar in, voor 
jongere alumni is er inmiddels een lager tarief), zijn in de afgelopen jaren 
wetenschappers van over de hele wereld naar Utrecht gehaald. Martine: 
“Het verrassende is dat veel van deze bezoeken hebben geleid tot nieuwe 
publicaties, het aanvragen en verkrijgen van internationale subsidies en 
uitwisselingen van onderzoekers en studenten. Er is veelal sprake van een 
blijvende samenwerking die wij mede mogelijk hebben gemaakt.” 

SAAMHORIGHEID
De leden van Hofvijverkring zijn in grote mate betrokken bij de onder-
zoekers – zoals wel blijkt uit de grote trots over het succes van Levato. 
“Die betrokkenheid bij de Universiteit Utrecht en het contact met elkaar 
onderling creëert een sterk gevoel van verbondenheid en saamhorigheid”, 
vertelt Martine. Zowel visiting scientists als jonge onderzoekers die via de 
Hofvijverkring Fellowships steun ontvangen worden uitgenodigd om over 
hun werk te vertellen. Het afgelopen jaar was dat online via Zoom, maar ook 
die bijeenkomsten waren drukbezocht. “Jonge onderzoekers zijn niet alleen 

heel dankbaar voor de financiële steun, maar 
vinden het ook bijzonder dat ze van een groep 
onbekende alumni zo’n blijk van vertrouwen 
krijgen.”

Al vanaf het begin van hun oprichting 
juicht de Hofvijverkring ontmoetingen tussen 
onderzoekers toe, maakt ze financieel mogelijk 
en creëert tegelijkertijd ook een plek om de 
onderzoekers en elkaar te ontmoeten. De 
leden zijn alumni die na hun studententijd 
zijn neergestreken Den Haag en omgeving. 
Sommigen kenden elkaar al wel – bijvoorbeeld 
van diners die voor en door alumni in Den Haag 
worden georganiseerd – maar velen ontmoeten 
bij de Hofvijverkring ook tal van nieuwe 
gezichten. Het gedeelde verleden in Utrecht en 
het hart voor de wetenschap verbindt. Dat is 
volgens Martine wat het sámen geven zo leuk 
maakt.

Ook in Den Haag wordt uitgekeken naar 
fysieke ontmoetingen, onderling en met ‘hun’ 
onderzoekers. Er staat in Spanje in ieder geval al 
één iemand in de startblokken die de reis in 2020 
wegens de coronamaatregelen niet kon maken: 
visiting scientist prof. Núria Montserrat Pulido 
van het Institute for Bioengineering of Catalonia. 
Dit wordt ongetwijfeld de start van nieuwe 
samenwerkingen.

Trouwe 
supporters 
van de 
weten schap

UTRECHTSE ALUMNI IN DEN HAAG  
GEVEN SÁMEN

Martine Mondt is secretaris van de Hofvijverkring en lid van het eerste uur. 
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Bij een fonds op naam bepaalt de 
oprichter van het fonds zélf waaraan 
het geld wordt besteed. Het Utrechts 
Universiteitsfonds had in 2020 30 
fondsen op naam in beheer. De 
instellers van een fonds op naam 
doneerden zelf een groot bedrag 
bij de oprichting van hun fonds, of 
doen dat over een langere periode 
periodiek. Sommigen doen het 
alleen, anderen – zoals de leden van 
de Hofvijverkring – samen. Een deel 
van de fondsen werft, naast de eigen 
bijdrage, ook actief geld van andere 
donateurs. Er zijn ook fondsen die dat 
niet doen. Ondanks al die verschillen 
hebben alle fondsen op naam één 
ding gemeen: ze maken een verschil 
door steun te bieden waar dat nodig 
is. Kijk voor een overzicht van alle 
fondsen op naam op onze website. 

uu.nl/fondsopnaam
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Via je laptop 
‘connecten’ met 
de hele wereld
HOE DOE JE INTERNATIONALE ERVARING OP IN CORONATIJD?

STUDENTEN-
COMMISSIE
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Corona maakte voor veel studenten 
alles anders afgelopen jaar. Zo ook voor 
Jesse Wijlhuizen: zijn gedroomde studie 
in het buitenland ging niet door. Maar 
toen hij hoorde dat hij subsidie kreeg 
om een online opleiding te doen aan 
de London School of Economics and 
Political Sciences (LSE) deed hij toch 
wel even een vreugdedansje. Vanachter 
zijn laptop maakte hij connecties met 
mensen van over de hele wereld.

“Ik was ingeloot voor een summerschool in 
China, maar de coronacrisis gooide roet in 
het eten. Het programma werd geschrapt. 
Omdat ik mijn zomer had gereserveerd voor de 
summerschool, wilde ik toch kijken of ik tijdens 
deze periode aan mijn ontwikkeling kon werken. 
Een online programma van de LSE kwam voorbij 
met deelnemers van over de hele wereld. Het 
richtte zich op de economische effecten van 
globalisering en de gevolgen ervan voor de 
politiek. Maar helaas was het te duur, bijna de 
kosten van een heel collegejaar. Dat kon ik niet 
betalen. Daarom heb ik een aanvraag ingediend 
bij de studentencommissie van het Utrechts 
Universiteitsfonds.”

AUTEURS INTERVIEWEN
Jesse vond het spannend om een beurs aan te 
vragen voor een online programma: “Je moet 
maar afwachten wat de vorm is. Het is zonde als 
je alleen maar filmpjes voorgeschoteld krijgt en 
je niet direct vragen kan stellen aan deskundigen 
en docenten.” Het tegenovergestelde was waar. 
“De opleiding was dynamisch opgezet. Voor 
het theoretische deel moest ik artikelen en 
rapporten van bijvoorbeeld de VN lezen en online 
colleges volgen. Als verdiepingsslag op die stof, 

interviewden we de auteurs van de artikelen 
en onderzoeken. Dat was gaaf, want je hebt de 
persoon voor je die de woorden schreef die jij  
net hebt gelezen. ”

VERPLICHTE FORUMDISCUSSIES
De focus lag ook op kennisuitwisseling. “Er was 
een forum waar je verplicht moest reageren 
op posts en waar je zelf een onderwerp moest 
starten. Daar vonden discussies plaats over de 
stof en interacties over de politiek. De acties van 
Trump kwamen voorbij, maar ook de invloed 
van China werd besproken. Via het forum kwam 
ik in contact met mensen van over de hele 
wereld. Andere studenten die stage liepen bij 
organisaties, maar ook professionals. Bovenop 
deze inhoudelijke discussies kreeg je elke week 
een kennisquiz en moest je een essay schrijven 
over het besproken onderwerp. Hiervoor en voor 
je bijdragen op het forum kreeg je wekelijks een 
cijfer. Dit cijfer werd gegeven door professionals. 
Zo heeft een oud-ambassadeur van Brazilië 
al mijn essays beoordeeld. Ik kon haar daarna 
online vragen stellen over haar vak én mijn essay 
bespreken.”

VERANDERENDE ARBEIDSMARKT
Een van de onderwerpen van de opleiding sprak 
Jesse extra aan: wat betekent globalisering voor 
de arbeidsmarkt en scholing van mensen? “Als 
lid van het jongerenplatform van de SER en 
bestuurslid van CNV Jongeren kan ik deze nieuwe 
informatie goed gebruiken. Wij moeten immers 
overheden over precies dit onderwerp adviseren. 
En dan is het goed als je alle ins en outs weet.”

Als student is Jesse bovengemiddeld betrokken. 
Hij zat vorig jaar in de Universiteitsraad en is 
lid van de Raad van Toezicht van de VIDIUS 
Studentenunie. Zijn drive om zich in te zetten 
voor zijn omgeving had hij al als 9-jarig 
jongetje. “Bij mijn huis was er een bouwplaats 
waar konijnen leefden. Toen ik hoorde dat de 
gemeente daar huizen wilde bouwen, ging ik op 
hoge poten naar de gemeente. Want: de konijnen 
woonden daar al. De ambtenaar stelde mij gerust 
en zei dat de konijnen zelf op zoek zouden 
gaan naar een nieuwe plek om te leven. Maar 
hij beloofde ook om de situatie in de gaten te 
houden. Ik ging uiteindelijk tevreden naar huis. 
Die betrokken houding is eigenlijk nooit meer 
weggegaan.”

STUDENTEN-
COMMISSIE

Het Utrechts Universiteitsfonds steunt het 
studentenleven aan onze universiteit door 
normaal gesproken jaarlijks zo’n 80.000 euro 
beschikbaar te stellen voor subsidies. Dit bedrag 
is afkomstig uit de donaties 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 
subsidieaanvragen voor activiteiten die buiten 
het curriculum om bijdragen aan de persoonlijke 
en academische ontwikkeling van studenten. In 
2020 vonden er door corona minder activiteiten 
plaats. Toch werden er subsidies verstrekt voor 
online promogramma’s zoals die van Jesse, en 
voor een aantal online lezingen, concerten en 
toneelvoorstellingen. 

Het bestuur van de studenten commissie van  
het Utrechts Universiteitsfonds 2020-2021:

 Leon Cronie 
Bachelor Taal- en  
Cultuurstudies

 Jonas van Diepen 
Bachelor Liberal Arts  
and Sciences

 Myrthe Keulemans 
Bachelor Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap

 Giuliana Fernandes da Silva  
Bachelor Utrecht Law  
College

 Pelle Bronkhorst  
Bachelor Bestuurs- en  
Organisatiewetenschap

Studenten kunnen voor 10 euro per jaar Vriend 
van het Utrechts Universiteitsfonds worden. 
Zo steunen ook studenten de subsidies die ten 
goede komen aan het studentenleven. In 2020 
kwamen er ongeveer 1950 nieuwe student-
Vrienden bij na een wervingsactie in het najaar.
 
uu.nl/stuf

Jesse Wijlhuizen studeerde ondanks corona 
tóch in het buitenland: online.
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Kanker is doodsoorzaak nummer een bij  
zowel mensen als dieren. Maar liefst een op  
de vier honden en katten krijgt op een gegeven 
moment kanker, en jaarlijks overlijden er 
130.000 honden en katten aan de ziekte – 
gemiddeld zo’n 35 per dag. In Nederland is de 
faculteit Diergeneeskunde de enige plek waar 
dieren met kanker bestraald kunnen worden 
met een lineaire versneller. In oktober 2020 
kon dankzij steun van verschillende partijen 
een nieuwe versneller in de faculteit worden 
geplaatst.  

Het bedrijf Elekta schonk de nieuwe lineaire versneller aan de faculteit en 
vier maatschappelijke partners – Stichting het Waardige Dier, Stichting 
Abri voor Dieren, Stichting D.O.G. en Stichting DierenLot – stelden de 
financiële middelen beschikbaar om de lineaire versneller te installeren en 
de komende jaren in bedrijf te houden. De afdeling Radiotherapie van het 
UMC Utrecht overzag en coördineerde het traject. 

ONE MEDICINE: KENNIS VOOR DIER ÉN MENS
Bij sommige vormen van kanker is bestraling de enige mogelijke behande-
ling, bijvoorbeeld als tumoren operatief niet of moeilijk te verwijderen 
zijn zoals in de hersenen of in de neus. Maurice Zandvliet is specialist 

interne geneeskunde en oncologie bij faculteit 
Diergeneeskunde. Hij is verantwoordelijk voor 
alle radio therapeutische behandelingen bij 
honden en katten in het universitair dieren-
ziekenhuis. “Bestraling is vooral belastend voor 
de patiënt, omdat er veel dagelijkse behande-
lingen nodig zijn, bij mensen soms wel 35. Bij 
dieren wordt minder frequent bestraald, meestal 
volstaan vijftien behandelingen, maar die 
moeten wel onder narcose.” 

Er zijn veel overeenkomsten tussen 
mensen en dieren met kanker. Door regelmatig 
ervaringen uit te wisselen, kunnen de humane en 
veterinaire oncologen nog meer kennis opdoen, 
wat uiteindelijk leidt tot betere behandelings-
methodes voor mensen én dieren. Bij het 
UMC Utrecht ontwikkelen arts-onderzoekers 
wereldwijd toonaangevende technieken die 
behandeltrajecten met een hogere dosering 
maar veel lagere behandelfrequentie mogelijk 
maken. Dat zou ook voor de dier geneeskunde een 
belangrijke stap vooruit zijn. Kennisuitwisseling 
op dit vlak helpt dus zowel dier als mens vooruit, 
door bijvoorbeeld de bestralingstrajecten te 
optimaliseren.

Robbert Tersteeg, hoofd Radiotherapie bij 
het UMC Utrecht, vertelt waarom de samen-
werking met Diergeneeskunde belangrijk
is. “Onderzoek doen vanuit meerdere invals-
hoeken biedt een bredere kijk op je vak gebied en 

levert veel kennis en creativiteit. Het feit dat wij gevestigd zijn naast de 
faculteit Diergeneeskunde, de enige plek in Nederland waar medische 
zorg en onderzoek voor gezel schapsdieren plaatsvindt, biedt een unieke 
mogelijkheid om elkaar te helpen, versterken en samen te werken. Het 
is mooi als er uiteindelijk behandelingen worden ontwikkeld die zowel 
voor mens als dier een verbetering zijn.”

ONMOGELIJK ZONDER STEUN
In tegenstelling tot in de humane ziekenhuizen, betalen dier eigenaren 
de kosten van een behandeling grotendeels zelf. De faculteit als 
onafhankelijk academisch instituut heeft geen winstoogmerk, en kan 
de kosten voor zeer complexe apparatuur als de versneller niet zelf 
opbrengen. Tegelijker tijd is dergelijke apparatuur van groot belang om 
de vooruitgang in de veterinaire zorg te blijven waarborgen. De steun 
van Elekta, het UMC Utrecht en de vier fondsen maakt het dus mogelijk 
dat aan dieren de best mogelijke innovatieve zorg geboden kan worden, 
en draagt daarnaast bij aan baanbrekend onderzoek voor dier én mens.

Inga Wolframm, hoofd fondsenwerving bij de faculteit Dier-
geneeskunde: “We zijn ontzettend blij met de versneller en met de steun 
van het UMC Utrecht en de vier fondsen. Zonder onze partners was dit 
nooit gelukt. Samen maken we nu het verschil voor de gezondheid van 
dieren en mensen met kanker, en dat is waar het voor ons uiteindelijk 
om draait.”

Nieuwe lineaire 
versneller voor 
faculteit Dier
geneeskunde

NOG BETERE BEHANDELING VOOR DIEREN  
ÉN MENSEN MET KANKER

De fondsenwervers van de 
Universiteit Utrecht en het 
Utrechts Universiteitsfonds onder-
houden ook relaties met andere 
vermogensfondsen en helpen bij 
fondsenwerving anders dan via 
de reguliere academische geld-
stromen. Het kunnen plaatsen 
van de versneller bij de faculteit 
Diergeneeskunde is een prachtig 
voorbeeld waarbij zowel bedrijven, 
fondsen als samenwerkingspartners 
bijdroegen. Een ander voorbeeld is 
de bijzondere band die het Utrechts 
Universiteitsfonds onderhoudt 
met het K.F. Hein Fonds. Dit fonds 
steunt projecten in de regio Utrecht 
en 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 2020 
maar liefst elf projecten van de UU 
waaronder ‘Terrorisme in de klas’ van 
dr. Beatrice de Graaf en een historisch 
onderzoek van prof. dr. Renger de 
Bruin naar ridders in Utrecht.

uu.nl/organisatie/doneren/subsidies-
aanvragen/advies-bij-fondsenwerving

VERMOGENS-
FONDSEN
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Oceanograaf Erik van Sebille heeft op 31 augustus de derde Agnites Vrolik-
prijs gewonnen voor zijn onderzoek naar oceaanstromingen. Deze prijs van 
het Utrechts Universiteitsfonds kan gedurende 10 jaar worden uitgereikt 
dankzij de nalatenschap van een alumnus mevr. Cobi de Bree en laat zien 
dat de impact van onderzoek van de Universiteit Utrecht belangrijk is en 
wordt beloond. 

Van Sebille ontwikkelt software die oceaanstromingen modelleert en die 
de reis die plastic in de oceanen aflegt in kaart brengt. De jury: “Erik is een 
excellente wetenschapper. Zijn wetenschappelijke output in combinatie 
met een brede maatschappelijke betrokkenheid zijn bewonderenswaardig.” 

Alle genomineerde onderzoekers zaten lang in spanning, want de geplande 
uitreiking tijdens de Diesviering in maart kon vanwege corona niet door-
gegaan. Tijdens de Opening Academisch Jaar was het dan toch zover en  
nam Erik van Sebille de prijs, een geldbedrag van 25.000 euro en de  
Agnites Vrolikpenning, in ontvangst.

Lees meer over het onderzoek van Erik van Sebille op pagina 10-13.

Sinds 2019 is Utrecht 1636 het netwerk voor trouwe en betrokken 
donateurs. Utrecht 1636 draagt bij aan het stimuleren van de 
academische en persoonlijke ont wikkeling 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 aantal leden 
groeit gestaag. In onderstaand overzicht ontbreken de namen van 
leden die hebben aangegeven anoniem te willen blijven.

uu.nl/utrecht1636

Agnites Vrolikprijs 
voor onderzoek naar 
plasticvrije oceanen

ACTIVITEITEN 2020

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
·  Mevrouw S. Debhan MA
·  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. A. Heikens
·  De heer mr. L.J. Hijmans  

van den Bergh
· De heer drs. R.A.M.A. Keulen
·  Mevrouw drs. C. Kikkert-Hindaal
·  De heer F. Knol
·  Mevrouw G. Knol-van Veenendaal
·  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 dr. H.S. Miedema MBA
·  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
·  De heer drs. K.S. Phoa
·  Mevrouw drs. I. Phoa-Provatoroff
·  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 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 dr. 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

Donateurs die een grotere schenking doen, 
bepalen soms 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. 
Het aantal fondsen op naam bij het Utrechts 
Universiteitsfonds neemt jaarlijks toe. Het zijn 
er nu dertig. In 2020 werden er twee nieuwe 
fondsen op naam opgericht.

Het Caren van Egten Fonds is ingesteld door 
Ruud Keulen, partner van Caren van Egten 
(1958-2010). Zij was tot haar overlijden 
financieel expert binnen de Raad van Toezicht 
van onze universiteit. Beiden zijn alumnus en 
betrokken reünisten van Veritas. Doel van het 
fonds is het stimuleren van de academische 
ontwikkeling van (vrouwelijke) studenten  
aan de Universiteit Utrecht.

Het Henk Visscher Fonds wil zowel nationaal als 
internationaal het wetenschappelijk onderzoek 
en onderwijs op het gebied van paleobotanie, 
palynologie en organische petrologie stimuleren. 
In het bijzonder voor jonge academici aan de 
Universiteit Utrecht.

uu.nl/organisatie/doneren/fondsen-op-naam

Ruud Keulen en Margot van Sluis-Barten ondertekenen de 
fonds-op-naam-overeenkomst voor het Caren van Egten Fonds.

Hoewel ontmoetingen zo’n belangrijk onder
deel zijn van de activiteiten van het Utrechts 
Universiteitsfonds, konden die dit jaar helaas 
niet doorgaan. In maart moesten we de 
traditionele terugkomdag vooral onze alumni, 
de Universiteitsdag, last minute afgelasten.  
Net als de Dies Natalis, die voor het eerst sinds 
de Tweede Wereldoorlog niet doorging. De 
Opening Academisch Jaar vond online plaats. 
En ook de traditionele Jaarbijeenkomst aan het 
eind van het kalenderjaar, voor Vrienden en 
donateurs van ons fonds, kon niet doorgaan. 
In plaats daarvan stelde onze nieuwe directeur 
Margot van SluisBarten zichzelf digitaal voor 
en sprak zij de hoop uit dat we elkaar snel wel 
weer kunnen ontmoeten.
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Geen persoonlijke  
ontmoetingen

Utrecht 1636

Twee nieuwe 
fondsen op naam

https://uu.nl/utrecht1636
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Vlak voor het ingaan van de eerste lockdown in Nederland was de viering van Internationale 
Vrouwendag een van de laatste evenementen die wel in ‘fysieke’ vorm doorgang vond. Ruim 450 
bezoekers – studenten, medewerkers en alumni – gingen met elkaar in gesprek over actuele 
thema’s. Zo spraken Hester den Ruijter (winnares van de Agnites Vrolikprijs 2019) en Melissa Vink 
(Sociale Wetenschappen) elk vanuit hun eigen onderzoeksperspectief over de gender gap, en zat de 
Aula volgepakt voor de lezing van Rosi Braidotti over vrouwenemancipatie en popcultuur. Tijdens 
deze bijzondere dag werden ook de beurzen van het Rosanna Fonds voor Vrouwen 2020 uitgereikt. 
De ontvangers waren Ayça Alayli, Nancy Younes, Safaa Naffaa, Tambinh Bui en Saba Hamzah.

uu.nl/rosanna-fonds

Afgelopen jaar startte de nieuwe directeur van het Utrechts 
Universiteitsfonds: drs. Margot van SluisBarten. Zij volgde 
drs. Fenna Hanraetsvan Charldorp op, die nu zakelijk directeur 
is van de Botanische Tuinen. Margot leidde als directeur van 
het Erasmus Trustfonds de succesvolle fondsenwervings
campagne ‘Challenge Accepted’ voor de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Margot: “Ik wil graag verder bouwen aan een nog 
sterkere verbinding van de Utrechtse academische gemeenschap. 
Door verdieping van de inzet van alumni, meer partnerships en 
het bouwen aan een endowment fund. Want je steunt onderzoek 
pas écht als je dat voor meerdere jaren kunt doen. We gaan dus 
iedereen met een hart voor de universiteit of stad vragen bij te 
dragen aan dit endowment fund”.

De webpagina’s voor alumni en over de activiteiten 
van het Utrechts Universiteitsfonds zijn vernieuwd. 
Kom eens online bij ons langs op uu.nl/alumni en 
uu.nl/doneren. U vindt er het laatste nieuws over de 
universiteit, de evenementen-agenda, alle informatie 
over de vele manieren van schenken aan de Universiteit 
Utrecht én veel verhalen over de impact van de giften 
aan het Utrechts Universiteitsfonds en over al die 
alumni waar onze universiteit zo trots op is.

uu.nl/alumni
uu.nl/doneren

Tijdens een online uitreiking op 14 april 2020 ontving 
Özge Algül (27) de Vliegenthart Scriptie prijs voor 
haar afstudeeronderzoek naar migratie  aspiraties 
en –mogelijkheden Bosnische oorlogs vluchtelingen. 
Uit 25 inzendingen koos de jury unaniem voor de 
scriptie van Özge vanwege onder meer de “rijkdom 
aan inzichten die zeer ongebruikelijk is in veel 
wetenschappelijke onder zoeken”. Özge won 2.000 
euro, een bedrag dat ze vrij mag besteden. Max Vetzo 
(25) kreeg een eervolle vermelding en 500 euro voor 
zijn scriptie over algoritmes en grondrechten.

Nieuwe directeur Vliegenthart 
Scriptieprijs 2019

Nieuwe website

Internationale Vrouwendag 2020
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MORGENMAKENWESAMEN.NL

Studeren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Een grote groep studenten kan niet rekenen 
op financiële steun van de overheid of ouders. 
Daarom zijn beurzen zo belangrijk. Met een beurs 
krijgen meer jonge mensen de kans om hun 
weten schappelijke dromen te ver wezenlijken. 

Geef om gelijke kansen 
op studeren in Utrecht

Help ook mee, scan de Tikkie-code en doneer. 
Geven kan ook via NL 43 INGB 0000 0144 75 
o.v.v. Morgen maken we samen.

Deze campagne is onderdeel van de lustrum viering van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.  
Samen vieren we 385 jaar wetenschap in Utrecht. Thema van het lustrum is ‘morgen maken we samen’.
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