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Op weg naar
een stralende
toekomst
In lustrumjaar 2021 steunde het Utrechts Universiteitsfonds
veel uiteenlopende projecten van Utrechtse onderzoekers en
studenten en ontstonden er nieuwe initiatieven. // pagina 8
Charisma Hehakaya richtte een fonds op om eerstegeneratie
studenten te steunen. // pagina 14 Jesper Weehuizen
onderzoekt betere behandeling van Q-koorts.

VOORWOORD

Zon en wolken
Net nu de grauwe sluier van bijna twee jaar covidpandemie begint op te trekken, bevinden wij ons
onder de donkere wolken van de oorlog in Oekraïne.
Wij zijn niet alleen in gedachten bij de slachtoffers,
veel alumni dragen op hun eigen manier bij aan het
ledigen van de nood. Als Utrechts Universiteitsfonds
hebben wij het Noodfonds, eerder met succes ingezet
tijdens de pandemie, nieuw leven ingeblazen om
getroffen studenten een financiële reddingsboei
toe te kunnen werpen.
Het verslagjaar 2021 werd nog volop beheerst door covid. Alweer een vreemd jaar
met beperkingen en persoonlijke zorgen, maar ook een periode waarin de zon zich
weer liet zien en wij vooruit konden kijken. En een jaar waarin de Universiteit en het
Universiteitsfonds beide een lustrum vierden. Anders dan anders natuurlijk, maar alma
mater en fonds toonden zich springlevend en vol met plannen voor de toekomst. De
multimediatentoonstelling ‘Alumni over morgen’ was daarvan een mooi voorbeeld.
Ook de verhalen die u in dit jaarverslag kunt lezen, tonen de energie die op veel plaatsen
borrelt. Een greep daaruit: Charisma Hehakaya richtte een fonds op om eerstegeneratie
studenten te steunen, het Olaf Schuiling Fonds, opgericht door Henk Vrins, steunt
onderzoek en onderwijs op het gebied van geochemie en Tanja Nijboer kan dankzij de
mooie opbrengst van onze ‘Doorgeven’-campagne onderzoek doen naar hersenletsel.
Het team van het Utrechts Universiteitsfonds heeft intussen hard gewerkt aan plannen
voor de toekomst. Om alumni en universiteit nog dichter bij elkaar te brengen en samen
morgen mogelijk te maken. De ‘Sharing Days’ in mei 2022 zijn een eerste stap, meer volgt!
In 2021 trad onze penningmeester Tanja Nagel terug na afloop van haar tweede
termijn. Wij zijn haar dankbaar voor haar inzet voor ons fonds en wij hebben
Ernestine Schimmelpenninck verwelkomd als haar opvolgster.
Wij gaan de toekomst vastberaden tegemoet. Laat juist nu de zinspreuk van
onze universiteit een leidraad voor ons zijn: Sol Iustitiae Illustra Nos!
Met hartelijke groet,
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UTRECHTS UNIVERSITEITSFONDS

Wat zeggen de cijfers
ons over 2021?

Welk bedrag is er in totaal geworven?

€ 2.493.331

100%

Totaal: 2021

€ 2.493.331

ALUMNI
Hoeveel nieuwe alumni
kwamen erbij?

Hoeveel alumni zijn er?

W
 etenschappelijk
onderzoek: 52%
Onderwijs: 27%
A
 cademisch
erfgoed: 1%
L
 evendig
studieklimaat: 5%
O
 ngeoormerkt: 15%

Hoeveel alumni bezochten
een evenement?

203.769

6.727

1.132

Totaal: 2021

Nieuw: 2021

Totaal: 2021

Geregistreerde alumni: 203.769
Waarvan internationale
alumni: 13.753

Waarvoor zijn deze fondsen bestemd?

P
 hD’s: 4%
B
 achelors: 60%
M
 asters: 33%
P
 ostgraduates en
exchange alumni: 3%

Waar komen deze giften vandaan?

100%

Bezoekers totaal: 1.132
Bezocht voor het eerst een
alumni-evenement: 546

€ 2.493.331

V
 rienden: 8,3%
C
 ampagne ‘Doorgeven’: 8%
Crowdfunding: 2,3%
N
 alatenschappen: 0,5%
O
 verige giften: 0,1%
F
 ondsen op naam: 17,3%
Bedrijfsleven: 9,6%
V
 ermogensfondsen: 53,9%

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

Fondsen op naam
· Aantal fondsen op naam: 31
·V
 ermogenstoename fondsen
op naam in 2021: € 531.511

Steun.uu.nl
·A
 antal crowdfundingcampagnes
op steun.uu.nl: 20
·O
 pbrengst totaal: € 59.958

Vermogensfondsen
·V
 erkregen subsidie van andere
vermogensfondsen: € 1.344.005

Vrienden
Vrienden: 14.055
Student-vrienden: 6.112
Giften van de Vrienden: € 285.924
Van het totaal aan giften van Vrienden
werd besteed aan subsidies voor
studenten: € 23.500

LONDEN

TORONTO

BRUSSEL

NEW YORK

BEIJING
SHANGHAI
HONGKONG

€ 23.500

SINGAPORE
JAKARTA

100%

SYDNEY
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*In 2021 zijn er – net als in 2020 –
minder subsidies door studenten
aangevraagd dan in andere jaren
(dan gaat het om zo’n € 80.000)
omdat vanwege corona veel
extracurriculaire activiteiten
of studiereizen niet konden
doorgaan. Het resterende bedrag
is ingezet voor het universitaire
beurzenprogramma.

Doorgeven
Totale opbrengst campagne
‘Doorgeven 2021’: € 198.843
Bestemd voor:
·B
 eurzenprogramma: € 108.019
·O
 nderzoek naar hersenletsel: € 23.386
·P
 lasticvrije oceanen fase 2: € 30.568
·N
 ederlands voor alle kinderen: € 20.000
·P
 roefdiervrij onderwijs: € 15.000
·U
 CU Scholarships en UCU projecten: € 1.870

C
 ultuur: 20%
C
 ongressen, symposia
en lezingen: 27%
S
 port: 9%
S
 tudie en studiereizen: 22%
Carrière: 22%
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UNIVERSITEIT UTRECHT ALUMNI

HET BESTUUR
VAN HET UTRECHTS
UNIVERSITEITSFONDS

UTRECHTS UNIVERSITEITSFONDS

Hechte
gemeenschap
Alumni vormen een belangrijk deel van de universitaire gemeenschap.
De Universiteit Utrecht is trots op haar afgestudeerden en zet actief in op
het bereiken, verbinden en betrekken van de ruim 203.000 geregistreerde
alumni. In de enquête onder alumni in 2021 geeft 73 procent van hen aan zich
verbonden te voelen met de Universiteit Utrecht. Voor alumni tot 67 jaar speelt
het (blijven) opdoen van relevante kennis een grote rol in hun betrokkenheid.
Alumni vanaf 68 jaar geven als voornaamste redenen voor hun verbondenheid
aan graag iets terug te doen en betrokken te willen blijven.

Ruimte voor
ongebonden
onderzoek
Mr. Lodewijk J. Hijmans
van den Bergh
Voorzitter

Drs. Harald S.
Miedema MBA
Vicevoorzitter

Mr. Tanja L. Nagel
Penningmeester
(tot 22 juni 2021)

Mr. Ernestine H.F.A.
Schimmelpenninck
Penningmeester
(vanaf 5 oktober 2021)

Ruim 135.000 alumni houden we op de hoogte via het alumnimagazine Illuster.
In 2021 startten we met een alumni e-mailnieuwsbrief die naar ruim 85.000
alumni gaat. In diverse alumnikringen in de wereld vinden alumni elkaar en
de universiteit. Waar die ontmoeting in 2021 door de pandemie niet fysiek kon,
vonden bijeenkomsten online plaats. Hierdoor konden (voor het eerst) ook
alumni aansluiten uit verder gelegen landen.
Vanwege corona waren ook overige evenementen veelal online. De bijdrage
aan het lustrumjaar van onze universiteit bestond uit de online en fysieke
tentoonstelling ‘Alumni over morgen’, met tientallen portretten van alumni
over hoe zij de toekomst voor zich zien. Geschiedkundige en schrijver Rutger
Bregman was Alumnus van het Jaar en de online Collegetour met hem werd
goed bekeken. Een pilot voor een online boekenclub in 2021 was de start van de
nieuwe online alumniportal. De bevindingen worden in 2022 gebruikt voor de
verdere ontwikkeling en uitrol van deze Alumni Community.

In 2021 is 2.090.718 euro besteed aan onderzoek, onderwijs in de vorm van
beurzen, behoud van academisch erfgoed en extracurriculaire studenten
projecten. De behoefte aan noodsteun die het fonds verstrekt aan studenten
is in 2021, net als in 2020, door de pandemie toegenomen.
Wij zijn zeer dankbaar voor de hulp van alle vrijwilligers en de financiële
steun van bijna 15.000 Vrienden en andere 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.

In 2021 startten we ook het aanbestedingstraject voor een nieuw CRM-systeem.
Dit systeem gebruikt de Universiteit Utrecht voor het registreren van contacten
met alumni, donateurs en relaties. De aanbesteding wordt in 2022 afgerond.
Waar vindt u ons?
Utrecht Science Park
Bestuursgebouw (Kamer 0.30)
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Nederland

Het Utrechts Universiteitsfonds is het oudste universiteitsfonds van
Nederland, door alumni opgericht in 1886. De doelstelling is sindsdien
onveranderd: bijdragen aan de groei en bloei van de Universiteit Utrecht.
Dat doet ons fonds door het werven van een onafhankelijke geldstroom
voor programma’s en projecten binnen de Universiteit Utrecht die niet
binnen de eerste drie geldstromen kunnen worden gefinancierd. In 2021
bedroeg het fondsenwervingsresultaat 2.493.331 euro, afkomstig uit parti
culiere schenkingen van alumni en medewerkers en uit bijdragen van
stichtingen en vermogensfondsen. Via de jaarlijkse campagne ‘Doorgeven’
brachten alumni en betrokkenen ruim 198.000 euro bijeen voor vijf projec
ten: het universitaire beurzenprogramma, plasticvrije oceanen, Nederlands
voor alle kinderen, onderzoek naar hersenletsel en proefdiervrij onderwijs.

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.

Prof. dr. José F.T.M.
van Dijck
Bestuurslid

Postbus 81125
3508 TC Utrecht
Nederland

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

Telefoon: +31 (0)30 253 80 25
E-mail:
alumni@uu.nl | ufonds@uu.nl
Website: uu.nl/alumni | uu.nl/doneren
Facebook: facebook.com/alumniuniversiteitutrecht
Instagram: instagram.com/alumniuu
Twitter:
twitter.com/AlumniUU
LinkedIn: linkedin.com/school/universiteit-utrecht
LinkedIn: linkedin.com/company/utrechts-universiteitsfonds
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Drs. Paul Stamsnijder
Bestuurslid

Margot van Sluis-Barten, MSc
Directeur Utrechts Universiteitsfonds
en hoofd Relatiemanagement Universiteit Utrecht
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CROWDFUNDING

CHARISMA HEHAKAYA HEEFT IN 2021 HET INITIATIEF GENOMEN
HET EERSTE GENERATIE FONDS OP TE RICHTEN. DAARMEE WIL
ZE JONGEREN STIMULEREN DIE ALS EERSTE IN HUN FAMILIE
NAAR DE UNIVERSITEIT GAAN.

Eerste Generatie
Fonds draagt bij
aan toegankelijk
onderwijs

Het crowdfundingsplatform
steun.uu.nl is er voor onze hele
academische gemeenschap.
Wetenschappers en studenten
organisaties kunnen via dit platform
zelf crowdfundingsacties opzetten.
Donateurs dragen zo bij aan weten
schappelijk onderzoek, steunen
Utrechtse studenteninitiatieven en
ons onderwijs. Door een boodschap
achter te laten, delen ze hun gift en
betrokkenheid met anderen.
steun.uu.nl
8

Als je de eerste bent in een familie die gaat
studeren dan moet je helemaal zelf uitvinden
hoe het reilt en zeilt op een universiteit. Dat
ervoer ook Charisma Hehakaya (30) toen ze
in 2012 aan haar bachelor begon. Inmiddels
is ze aan het promoveren en wil ze andere
eerstegeneratiestudenten een makkelijkere
start bieden. Daarom richtte ze vorig jaar het
Eerste Generatie Fonds op.
“Niemand bij mij thuis zei ‘Ga níet studeren’. Er was vooral gebrek aan
kennis en ervaring; ik had geen voorbeelden om me heen. Bovendien
speelden er thuis sociale en financiële problemen. Toen ik begon met
mijn bachelor Science, Business & Innovation aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam had ik moeite alle ballen in de lucht te houden. Ik moest leren
studeren en daarnaast werken voor mijn collegegeld, een laptop, boeken
en mijn levensonderhoud. Daar een balans tussen vinden, dat kostte tijd.”
Inmiddels heeft Charisma drie masters op zak. Naar verwachting gaat ze
in september aan het UMC Utrecht promoveren. Ze doet onderzoek naar
de implementatie en evaluatie van de MR-Linac, een technologie die moet
zorgen voor preciezere tumorbehandeling met minder bijwerkingen.

IETS TERUGDOEN

BEWUSTZIJN

“Al die opleidingen zijn mooi, maar het gaat niet alleen om de studieinhoud. Ik heb veel meer geleerd dan dat en realiseer me hoe bijzonder
dat is. Nu ik bijna klaar ben met mijn PhD dacht ik ‘Laat ik wat terug
doen.’ Ik keek welke steun voor eerstegeneratiestudenten er al is binnen de
Universiteit Utrecht. Dat blijkt best gefragmenteerd, niet iedere faculteit
biedt steun en de financiële steun van de universiteit richt zich niet
specifiek op deze groep studenten. Eerstegeneratiestudenten trekken ook
niet zo snel zelf aan de bel, terwijl ze wel extra aandacht verdienen. Zo
kwam ik op het idee van het Eerste Generatie Fonds. Mijn doel is vooral om
deze studenten te stimuleren het beste uit hun talenten te halen.”

Hoe doet ze het allemaal naast haar PhDonderzoek? “Ik doe het met veel plezier omdat
ik het belangrijk vind. Hierdoor heb ik er geen
problemen mee om mijn avonden ermee te
vullen. En ik kan goed plannen, dat scheelt.
Ik ben blij dat Caroline van de Beek van het
Universiteitsfonds ook helpt.”
Om de aandacht vast te houden, schrijft
Charisma ook stichtingen aan. “Verder heb
ik een groep ambassadeurs samengesteld:
eerstegeneratiestudenten, medewerkers en
anderen die helpen het fonds te promoten
in hun eigen faculteiten. Bewustzijn
onder medewerkers en studenten over de
uitdagingen van eerstegeneratiestudenten
vind ik heel belangrijk. Daarnaast wil ik een
mentorprogramma opzetten, waarin ook alle
bestaande initiatieven een plek krijgen. De steun
voor eerstegeneratiestudenten moet minder
gefragmenteerd en toegankelijker worden. Daar
wordt het onderwijs ook toegankelijker van.”

CROWDFUNDING
Charisma sprak met medewerkers van ongeveer ieder hulpprogramma
binnen de universiteit over haar plan. De noodzaak werd rondom beaamd.
Uiteindelijk pitchte ze haar idee succesvol bij Margot van Sluis-Barten,
directeur van het Utrechts Universiteitsfonds. Daardoor kan ze nu het
crowdfundingsplatform van het Universiteitsfonds gebruiken om in twee
jaar tijd 100.000 euro bij elkaar te werven. De lat ligt hoog. Sinds oktober
2021 stond Charisma in interne en externe media, inclusief het AD en de
Volkskrant, en ze promoot het Eerste Generatie Fonds op social media. Zo
komt het dat de teller nu al op ruim 31.000 euro staat. “Daar ben ik heel blij
mee! Alle geld dat we ophalen gaat straks naar materiële ondersteuning van
studenten. Van laptop tot training academisch Engels en studiereis naar het
buitenland.”
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VRIENDEN

“Mijn moeder
stimuleerde
me altijd om
verder te leren”
DANKZIJ EEN UTRECHT EXCELLENCE SCHOLARSHIP BEHAALT DE
BRAZILIAANSE CAROLINA KONRDÖRFER RANGEL BINNENKORT
HAAR MASTER IN MOLECULAR AND CELLULAR LIFE SCIENCES.
10
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VRIENDEN

Carolina Konrdörfer Rangel (27) groeide op
in Novo Hamburgo in het zuiden van Brazilië.
In 2021 ontving ze een Utrecht Excellence
Scholarship om aan de Universiteit Utrecht
haar master in Molecular and Cellular Life
Sciences te halen.

De donaties van Vrienden – alumni,
studenten en medewerkers van de
Universiteit Utrecht – vormen de basis
van de activiteiten van het Utrechts
Universiteitsfonds. Door hun jaarlijkse
gift van tenminste dertig euro dragen
Vrienden bij aan een bloeiende
universitaire gemeenschap en gelijke
kansen op studeren in Utrecht.
Hun donaties maken onder andere
studentensubsidies, studiebeurzen en
bijzondere projecten mogelijk. Dankzij
de donaties van de Vrienden kan
Carolina Konrdörfer Rangel in Utrecht
studeren.
uu.nl/vriend

Tijdens haar bachelor Farmacie in Brazilië
behoorde Carolina tot de beste tien procent van
de studenten. “Mijn ouders hebben een minimum
aan onderwijs genoten. Samen met mijn neven
en nichten ben ik de eerste in de familie die
studeert. Mijn moeder is kassamedewerker.
Zij heeft mij altijd gestimuleerd om verder te
leren. ‘Als je je best doet, heb je het straks beter
dan wij’, zei ze tegen me. We hadden het thuis
niet breed. De welvaartsverdeling in Brazilië is
hoe dan ook totaal anders dan hier. Zonder de
Utrecht Excellence Scholarship had ik hier echt
niet kunnen studeren. Het collegegeld alleen is
al meer dan twintigduizend euro. Ik ben heel
dankbaar voor deze beurs.”

GEDREVEN
Carolina is even ondernemend als hardwerkend.
In 2017 liep ze al een keer tien maanden stage
aan het UMC Groningen, als onderdeel van haar
bachelor Farmacie in Brazilië. Ook daarvoor had
ze een beurs gekregen. “In Brazilië werkte ik
in een lab dat een samenwerking heeft met het
UMC Groningen. Zo is het gekomen.” Het was
haar hoogleraar in Groningen die haar op het
idee bracht om te solliciteren naar een tweejarige
masteropleiding hier in Nederland. Zo gezegd,
zo gedaan. “Zijn aanbevelingsbrief heeft me
misschien wel geholpen deze beurs te krijgen.
12

Maar het sollicitatiegesprek ging ook heel goed,
ik voelde me heel ontspannen. Van het bij elkaar
zoeken van alle benodigde documenten om hier
te komen, kreeg ik meer stress”, grapt Carolina.
Een andere reden voor haar om voor deze master
te kiezen is de brede, multidisciplinaire aanpak.
“Dat geeft me de mogelijkheid om nog een heel
palet aan onderwerpen te onderzoeken voordat
ik me specialiseer. Ik vind het bovendien te gek
dat een buitenlandse stage onderdeel uitmaakt
van het studieprogramma.”

STUDEREN EN LEVEN
“Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Het
leven in Nederland voelt superveilig, Utrecht is
prachtig. Ik hou van de parken, de kroegen, de
sfeer in het centrum, maar ook van landgoed
Amelisweerd. En ik ben dol op fietsen, ondanks
dat ik laatst een fietsongeluk heb gehad. Als er
iets is in Nederland dat me niet zo aanspreekt,
dan is het de botheid misschien. Nederlanders
missen soms wel empathie, vind ik.” Studeren
aan de Universiteit Utrecht vond zij, zeker
aan het begin, uitdagend. “Je moet hier heel
zelfstandig kunnen werken. Dat was ik niet
zo gewend. Vooral de eerste paar maanden,
tijdens de lockdown werd ik teruggeworpen op
zelfstudie. Bovendien kreeg ik voor het eerst
ooit les in bio-informatica, programmeren dus.

Dat was behoorlijk pittig. Maar ik heb toch nog goede cijfers gehaald. Dus
uiteindelijk was het te doen.” Naast alle uitdagingen vond Carolina ook nog
tijd voor een bijbaantje als serveerster. Een welkome aanvulling op haar
beurs én een manier om het leven in Nederland weer vanuit een heel ander
perspectief te bekijken.

STRALENDE TOEKOMST
Inmiddels heeft Carolina het rapport geschreven over haar eerste stage
waarin ze onderzoek deed naar epilepsie. De volgende halte: de University
of California in San Diego voor haar buitenlandstage. Daar gaat ze een eiwit
bestuderen dat te maken heeft met de neurodegeneratie bij ALS en ze leert
weer een nieuwe manier van wetenschappelijk onderzoek bedrijven. “Dus
ik denk dat mijn moeder gelijk had. Dankzij hard studeren heb ik nu al een
beter leven.”
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NALATENSCHAP

NALATENSCHAP VAN ALUMNUS GENEESKUNDE
STEUNT PATIËNTGERICHT ONDERZOEK VAN
JONGE WETENSCHAPPERS.

Geschenk
uit de hemel
met grote
impact

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.
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
14

De een is een jonge arts-onderzoeker.
De ander overleed in 2018 op haar 85ste
na een sober leven. Wat verbindt Jesper
Weehuizen en Johanna Alida van Leerzem?
Beiden studeerden ze geneeskunde aan
de Universiteit Utrecht. Mede dankzij de
bijzondere nalatenschap van mevrouw Van
Leerzem kon Jesper zijn promotieonderzoek
starten naar betere opsporing en behandeling
van Q-koorts.
Begin 2019 werd de universiteit compleet verrast door de grootste
nalatenschap ooit. Johanna Alida van Leerzem (1933-2018) liet 1,2 miljoen
euro na voor patiëntgebonden wetenschappelijk en (fundamenteel) onder
zoek op het gebied van de interne geneeskunde. Haar nalatenschap is
ondergebracht in het Familie Van Leerzem Fonds, een van de fondsen op
naam van het Utrechts Universiteitsfonds. Een naam die recht doet aan de
inzet van Alida’s ouders. Ze betaalden namelijk niet alleen haar collegegeld
(325 gulden), maar ook bijvoorbeeld een snijdoos en een microscoop
van 750 gulden. Die toewijding wordt nu voortgezet in het Familie Van
Leerzem Fonds waarmee veelbelovende onderzoekers origineel, klinisch
wetenschappelijk onderzoek kunnen doen.

BIJZONDERE ‘ERFGENAAM’
Jesper Weehuizen (28) is arts-onderzoeker Infectieziekten aan het UMC
Utrecht en een van Alida’s bijzondere ‘erfgenamen’. “Ik onderzoek eigenlijk
het hele scala van chronische Q-koorts. Bij één tot vijf procent van de
mensen die besmet raken met Q-koorts ontstaat ernstige, chronische
ziekte. De bacterie gaat dan (meestal) op de hartklep of de aorta zitten
en mensen kunnen er hartklachten van krijgen, een verwijde of zelfs
gescheurde aorta. Dat is invaliderend en soms dodelijk. Met de huidige
technieken is de bacterie erg moeilijk aan te tonen in het lichaam. Met het
bedrag dat ik kreeg uit de nalatenschap van mevrouw Van Leerzem onder
zocht ik een nieuwe techniek om de bacterie wél op te kunnen sporen, met
het idee mensen sneller en gerichter te kunnen behandelen en hopelijk
ernstige complicaties te voorkomen. De nieuwe diagnostische techniek
lijkt helaas toch niet beter te werken dan andere. Maar, we hebben wel
nieuwe inzichten opgedaan hoe we deze mogelijk als aanvullende techniek
kunnen gebruiken bij chronische Q-koortspatiënten. We denken na over
vervolgonderzoek.” Het is extra bijzonder dat deze financiering afkomstig
is van een alumnus van de universiteit.

WIE WAS ANNIE VAN LEERZEM?
Alida of Annie, zoals ze ook werd genoemd, groeide als enig kind op in
het Rotterdam van de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Geen
uitbundige tijd en misschien de oorsprong van haar zuinige levensstijl.
Haar vader werkte als werktuigbouwkundige op de grote vaart en later
als hoofdmachinist bij de Holland Amerika Lijn. Na haar eindexamen in
1951 in Rotterdam studeerde Annie geneeskunde in Utrecht en verhuisde
daarvoor met haar ouders naar Bilthoven. Ze volgde alle practica en colleges
met toewijding. In haar schriften staan honderden schetsen van cellen,

gewrichten en organen. In 1959 studeerde ze af
als huisarts aan de toenmalige Rijksuniversiteit
Utrecht. Hoewel Annie haar hele leven geïn
teresseerd bleef in het medische vak en ook
ingeschreven in het huisartsenregister, oefende
zij haar beroep nooit uit. Waarom is niet bekend.
Na de dood van haar beide ouders eind jaren
negentig bleef ze alleen wonen in het huis in
Bilthoven en leidde een teruggetrokken leven.

STOKJE OVERDRAGEN
Met haar nalatenschap geeft Annie alsnog het
stokje over aan haar collega’s van de toekomst.
“Ik mag de resultaten van het onderzoek pre
senteren op het grootste infectieziektencongres
van Europa”, vertelt Jesper met terechte trots.
“Als het goed is ben ik eind van de zomer klaar
met mijn promotieonderzoek. Daarna hoop ik
te starten aan de opleiding tot internist.” En zo
wordt een grootse nalatenschap alleen maar
groter.

15

DOORGEVEN

Lekker thuis
trainen met
je VR-bril op
MET VIRTUALREALITYBRILLEN KUNNEN JONGE PATIËNTJES
MET HERSENLETSEL THUIS HUN HERSENEN TRAINEN.
16
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DOORGEVEN

Patiënten met hersenletsel kunnen moeilijk
heden hebben met denkfuncties als aandacht
en concentratie. Om die denkfuncties bij hen
in kaart te brengen, wordt veelal een neuro
psychologisch onderzoek uitgevoerd met
pen-en-papiertests. Neuropsycholoog Tanja
Nijboer wil deze methode aanvullen met nieuwe
technologische mogelijkheden. Dankzij de ruim
23.000 euro die zij verwierf met de campagne
‘Doorgeven’ kan ze virtualrealitybrillen inzetten
om kinderen met hersenletsel te onderzoeken
en onderzoek naar een thuistraining starten.

Tanja Nijboer, in 2019 vanwege haar uitzonder
lijke verdiensten voor de neuropsychologie on
derscheiden met de prestigieuze Betto Deelman
prijs, zegt allerminst tegen de huidige methode
met pen en papier te zijn. “Die tests worden
echter afgenomen in een laboratoriumsetting.
Dat zijn ideale, rustige omstandigheden. Op die
manier kun je achterhalen wat de maximale ca
paciteit van de hersenen van deze patiënten is.”

IN HET WILD
Maar, en daar gaat het de Utrechtse neuro
psycholoog om, zo’n uitslag zegt meestal
weinig over hoe het de patiënt zal vergaan in
het dagelijks leven. “Het dagelijks leven is verre
van een optimale setting. Thuis of op het werk
word je voortdurend afgeleid, of je doet meerdere
dingen tegelijkertijd. Als je wilt achterhalen of en
hoe het met ‘denkfuncties in het wild’ gesteld is,
heb je weinig aan de huidige methode. Daarom
hebben we - in samenwerking met verschillende
bedrijven - een aantal virtualrealityomgevingen
ontwikkeld.” Een voorbeeld daarvan is het
VR-spel ‘Koji’s Quest’, ontwikkeld door
18

THUISTRAINING
Nu met de campagne ‘Doorgeven’ ruim 23.000 euro is opgehaald voor haar
onderzoek kan Nijboer het eerste project uitbreiden. “We kunnen onder
meer twaalf nieuwe virtualrealitybrillen aanschaffen, die we uitlenen aan
de Hartekinderen. Deze kinderen kunnen dan thuis aan de slag met die
brillen. Niet in een klinische omgeving, maar in hun eigen vertrouwde
omgeving. Hopelijk stimuleert dat ze ook om misschien zelfs wel dagelijks
het virtuele spel te gaan spelen. Hiermee hopen we te komen tot een
innovatieve manier van het trainen van de denkfuncties. Het doel ervan is
om hun dagelijkse activiteiten en participatie te verbeteren.”

WARM HART
Het bedrag dat het Universiteitsfonds voor Nijboers onderzoek verwierf met
de campagne verraste de neuropsycholoog enigszins. “Ons streefbedrag
was 20.000 euro. Een jaar lang konden mensen doneren. Ik wist niet precies
wat ik ervan kon verwachten. Maar er zijn veel alumni die onze universiteit
een warm hart toedragen, of het belang van ons onderzoek inzien, waar
door ze geld schenken. Dat we zelfs over ons streefbedrag zijn gegaan had
ik niet verwacht. Wel gehoopt natuurlijk. Zo fijn: met dit geld kunnen we de
kinderen nu thuis verder helpen bij het herstel van hun hersenletsel en het
onderzoek uitbreiden naar andere groepen. Zo gaan we binnenkort starten
met een studie bij zeer prematuur geboren kinderen en kinderen met
complicaties rondom de geboorte, waaronder zuurstofgebrek.”

‘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 ruim 198.000 euro
verdelen over vier mooie projecten.
Naast het hersenonderzoek van
Tanja Nijboer steunde het Utrechts
Universiteitsfonds het universitaire
beurzenprogramma, drifters voor
het plasticvrije oceanen-project en
het onderzoeksproject Nederlands
voor alle kinderen. Alumni van de
faculteit Diergeneeskunde konden
ook bijdragen aan onderzoek naar
proefdiervrij onderwijs. University
College Utrecht had een eigen actie
en wierf onder eigen alumni voor
het UCU Scholarship Fund.
uu.nl/doorgeven

NeuroReality. Nijboer: “In het spel moet je, na
een ongeluk in de ruimte, terug proberen te
keren naar huis. Daarbij krijg je hulp van Koji,
een hondje dat je extra uitleg of tips geeft. Hoe
beter een spel gespeeld wordt, hoe moeilijker de
opdrachten worden. De opdrachten in het spel
doen een beroep op verschillende denkfuncties.”
De onderzoekers gebruiken het spelgedrag van
de kinderen om in te schatten welke denkfuncties
goed en minder goed werken.

OPENHARTOPERATIE
Op dit moment hebben Nijboer en haar collega’s
een VR-opstelling in het Utrechtse Wilhelmina
Kinderziekenhuis. “We onderzoeken daar
Hartekinderen. Dat zijn kinderen die op zeer
jonge leeftijd een openhartoperatie hebben
ondergaan. Veel van die kinderen hebben
klachten met betrekking tot de denkfuncties. Niet
verwonderlijk: goede bloedtoevoer is essentieel
voor de hersenen. Als het hart niet goed werkt,
dan heeft dat ook gevolgen voor hersenen en
daarmee voor bijvoorbeeld de denkfuncties of
gedrag.”
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STUDENTENCOMMISSIE

MEDESTUDENTEN INSPIREREN IN CORONATIJD.

“Stap uit die
studenten
bubbel”

Het Utrechts Universiteitsfonds
steunt het studentenleven aan onze
universiteit door jaarlijks zo’n 80.000
euro beschikbaar te stellen voor
subsidies. Dit bedrag is afkomstig
uit de donaties van de Vrienden. Alle
subsidieaanvragen worden behandeld
door de studentencommissie van het
Utrechts Universiteitsfonds. Zowel
studentenorganisaties als individuele
studenten kunnen er terecht met
aanvragen voor activiteiten die
buiten het curriculum om bijdragen
aan de persoonlijke en academische
ontwikkeling van studenten. In
2021 vonden er door corona minder
activiteiten plaats. Desondanks
werden er subsidies verstrekt voor
een aantal online lezingen, concerten,
voorstellingen en voor activiteiten die
studenten met elkaar verbinden.
Studenten kunnen voor 10 euro per
jaar Studentvriend worden van het
Utrechts Universiteitsfonds. Zo steunen ook studenten de subsidies die
ten goede komen aan het studentenleven. In 2021 waren er in totaal
6.112 Studentvrienden.
uu.nl/stuf
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Utrechtse studenten in contact laten komen
met inspirerende mensen. Met dit doel nodigt
Utrecht Union toonaangevende personen uit.
Hidde Hekman was afgelopen academisch jaar
samen met vijf andere studenten bestuurslid
van Utrecht Union. Dankzij subsidie konden
zij hun interview met schrijver Lale Gül professioneel vastleggen, om het ook in coronatijd met de (studenten)wereld te delen.
“Utrecht Union wil studenten uit hun eigen bubbel trekken, door personen
die iets bijzonders hebben gedaan in de maatschappij uit te nodigen. Ter
inspiratie, maar ook om kritische vragen te kunnen stellen. Dit contact met
inspirerende mensen die anders zijn dan jijzelf verrijkt je studentenleven,
je krijgt een bredere blik. Je studententijd is het moment om je te vormen,
daarom is dit belangrijk”, aldus Hidde Hekman van Utrecht Union.

ONLINE CONNECTIE
Door de geldende coronamaatregelen konden geen fysieke evenementen
plaatsvinden en werd het een uitdaging om deze connectie te leggen. Door
interviews online in videovorm aan te bieden, bereikte Utrecht Union de
Utrechtse student toch. “Normaal vragen we entreegeld om een evenement
te bekostigen. Wij konden geen publiek ontvangen, dus kozen we ervoor
om interviews op film op te nemen. Deze filmpjes delen we op Instagram,
maar zonder de bezoekers hadden we geen inkomsten. Ondertussen
kost filmen wel geld, zeker omdat we dat professioneel lieten doen. Dit
vonden we belangrijk, want als je een slecht gefilmde video deelt, dan
bereik je niemand. We hebben subsidie bij het Utrechts Universiteitsfonds
aangevraagd om een interview met Lale Gül te bekostigen. Ik vond het
contact met STUF (de Studentencommissie Utrechts Universiteitsfonds)

over de subsidie heel prettig. Het werkte fijn om als student met een student
te praten, je hebt op een wat laagdrempelligere manier een gesprek dan bij
andere fondsen.”

INTERVIEWEN
Schrijfster Lale Gül debuteerde in 2021 met de veelbesproken auto
biografische roman ‘Ik ga leven’. Zelf is ze ook nog student. Voor Utrecht
Union goede redenen haar uit te nodigen. “Wij bereidden ons altijd al
heel uitgebreid voor. We lazen natuurlijk het boek van Lale Gül en keken
eerdere interviews met haar. Ook al weet je zelf dan al veel over iemand,
het interview doe je voor de kijker, dus je wilt vragen kunnen stellen over
wat interessant is.” Hidde studeert Geneeskunde en dat kwam van pas bij
het interviewen voor Utrecht Union: “Vanaf het eerste studiejaar leren
we gesprekken voeren. Het is belangrijk open vragen te stellen en door te
vragen. We benaderen studenten- en studieverenigingen, maar ook andere
mogelijk geïnteresseerden om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.
Het interview met Lale Gül is inmiddels ruim 7.000 keer bekeken op
Instagram en bijna 5.000 keer op YouTube.”

Het bestuur van de studenten
commissie van het Utrechts
Universiteitsfonds 2021-2022:
 as van ’t Hek
B
Bachelor
Rechtsgeleerdheid
Eva Aalten
Bachelor Biomedische
wetenschappen
Eduardo Hanst
Bachelor Sociale
geografie en planologie
Inge Rothuis
Bachelor Molecular
Life Sciences

JE EIGEN DING DOEN
“Ik hoorde vanuit mijn omgeving dat ze het heel vet vonden dat Lale bij ons
langs was gekomen. Haar verhaal is natuurlijk heel specifiek, opgroeien
in een streng islamitisch gezin en daarvan losbreken, maar ook anderen
kunnen zich herkennen in haar situatie. Mensen die het gevoel hebben niet
zichzelf te kunnen zijn in hun gezinssituatie bijvoorbeeld. Het heeft ook
veel studenten aan het denken gezet dat je toch ook echt je eigen ding moet
kunnen doen. Dat sluit ook aan bij de boodschap van Utrecht Union: stap uit
die bubbel.”
Enthousiast vertelt Hidde over de toekomst van Utrecht Union: “In
drie jaar tijd zijn we flink gegroeid en hebben we heel interessante sprekers
gehad. Maar we willen meer! Ik blijf dan ook nog steeds heel betrokken, je
hebt bijgedragen aan de beginjaren van iets moois, dan wil je dat het blijft
groeien en voortbestaan.” Evenementen van de Utrecht Union zijn open
voor alle studenten en geïnteresseerden. Houd hun Instagram-account in
de gaten voor aankondigingen van nieuwe sprekers.

Timo Ilbrink
Bachelor Taal- en
cultuurstudies
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FONDS
OP NAAM

“Wetenschap
komt voort
uit nieuws
gierigheid”
SCHEIKUNDE-ALUMNUS HENK VRINS NOEMDE ZIJN FONDS OP NAAM
NAAR ZIJN INSPIRATOR. ZO ONTSTOND HET OLAF SCHUILING FONDS.
22

23

FONDS
OP NAAM

Het Olaf Schuiling Fonds is vernoemd
naar prof. dr. R.D. Schuiling, hoogleraar
geochemie en experimentele petro
logie van 1972 tot 1997. Het fonds
is opgericht door een voormalige
student van Schuiling, drs. Henk Vrins
(Scheikunde, 1968), met als doel het
ondersteunen van fundamenteel onder
zoek in de geochemie. Vrins maakte zelf
carrière buiten de academische wereld
maar is zijn liefde voor wetenschap
nooit verloren.

“Wetenschap komt voort uit nieuwsgierigheid
naar hoe dingen in elkaar zitten, zonder toe
te werken naar een vastgesteld doel. Precies
willen weten hoe iets in elkaar steekt, is wat
anders dan iets zelf in elkaar kunnen zetten. Laat
dat laatste maar over aan ingenieurs”, aldus
Vrins. Tegelijkertijd ziet hij dat de samenleving
in toenemende mate vraagt om praktisch en
nuttig onderzoek dat kan bijdragen aan het
aanpakken van maatschappelijke kwesties. In
zijn optiek is de Universiteit Utrecht vóór alles
een wetenschappelijke universiteit die haar
autonomie zorgvuldig moet bewaken.

GEESTELIJKE VERRIJKING
Tijdens zijn eigen studiejaren heeft Vrins de
Utrechtse universiteit ervaren als een aangename
en inspirerende omgeving, vertelt hij.
“Gastvrij, open, veelzijdig en wetenschappelijk
georiënteerd. Je had niet het gevoel opgeleid te
worden. Er was ruimte om jezelf geestelijk te
verrijken door middel van colleges in vrijwel
elke denkbare studierichting.” Hij studeerde af
in Theoretische Chemie, maar met het bijvak
Geochemie onder leiding van Olaf Schuiling.
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Na nauwelijks een half jaar als promovendus
vertrok Vrins echter naar het buitenland voor
een tijdelijke baan in de destijds enthousiast
wervende basisindustrie [industrie die half
fabrikaten maakt, red.], waar hij vervolgens bleef
hangen. Via oud-studiegenoten en Olaf Schuiling
zelf bleef hij wel in contact met de alma mater.

LEERMEESTER
Na zijn pensioen ontstond het idee om de
wetenschap, en in het bijzonder de aard
wetenschap, te steunen. Deze steun kreeg de
vorm van een fonds op naam ten behoeve van
fundamenteel onderzoek in de geochemie. Deels
kwam de wens om bij te dragen voort uit het
gevoel nog ‘een schuld open te hebben staan’ bij
de universiteit vanwege zijn vroegtijdige vertrek,
maar ook door het enthousiasme waarmee Olaf
Schuiling tijdens zijn emeritaat werkte aan zijn
welbekende ‘Olivijn-project’. Vrins vernoemde
het fonds dan ook naar zijn leermeester. Dat
betekende overigens niet dat Schuiling zelf een
beroep kon doen op dit fonds. Zijn aanvraag werd
afgewezen omdat het project toch een stap te ver
ging richting toegepaste wetenschap.

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK
De afdeling Geochemie heeft volgens Vrins
sinds zijn vertrek uit Utrecht een enorme
ontwikkeling doorgemaakt, zowel in omvang
als in kwaliteit. “De diepgang van het onderzoek
heeft een grote stap voorwaarts gezet, onder
meer door de spectaculaire uitbreiding van de
laboratoriumuitrusting. En de kwaliteit van de
projecten die we in de beoordelingscommissie
van het fonds ter goedkeuring krijgen is
buitengewoon.” Dat laatste doet hem deugd,
want juist in de geochemie valt nog ontzettend
veel te ontdekken. “De tendens in de wetenschap
was (en is) toch om te focussen op ‘al wat leeft’
en de mens in het bijzonder. Hoewel de levende
natuur maar een klein deel uitmaakt van de
aarde, laat staan van het universum, richt het
grootste deel van het onderzoek zich op dat
kleine deel.” Wat Henk Vrins bovenal verheugt,
is de ruime aandacht die er bij de Universiteit
Utrecht nog altijd is voor fundamenteel
onderzoek, ondanks de toenemende druk van
politiek en maatschappij om met oplossingen te
komen voor de problemen van deze tijd.

Bij een fonds op naam bepaalt de
oprichter van het fonds zelf waaraan
het geld wordt besteed. Het Utrechts
Universiteitsfonds had in 2021 31
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.
Sommigen doen het alleen, zoals
Henk Vrins bij het Olaf Schuilingfonds.
Anderen, zoals bijvoorbeeld 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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BEDRIJVEN EN
VERMOGENSFONDSEN

BIOTECHBEDRIJF GENMAB STEUNT
HERINRICHTING UNIVERSITEITSMUSEUM

Nieuwe
generaties
wetenschappers
inspireren

De fondsenwervers van de
Universiteit Utrecht en het Utrechts
Universiteitsfonds onderhouden
ook relaties met andere vermogens
fondsen en bedrijven en helpen bij
fondsenwerving anders dan via de
reguliere academische geldstromen.
Aan de verbouwing van het UMU
bijvoorbeeld dragen bedrijven,
fondsen en samenwerkingspartners
bij. 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 2021
12 projecten van de Universiteit
Utrecht waaronder het project
‘Terrorisme in de klas’ en ‘De mentale
gezondheid van MBO-studenten in
Utrecht in tijden van corona’.
uu.nl/advies-bij-fondsenwerving
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Het Universiteitsmuseum Utrecht (UMU)
wordt verbouwd. Doel: hét onderzoeks
museum van Nederland worden. Een plek
waar bezoekers zelf onderzoekers worden
en zich verwonderen over de wereld om zich
heen. Jan van de Winkel wordt daar heel blij
van. De President & CEO van biotechbedrijf
Genmab besloot het UMU daarom financieel
te steunen.
“In mijn middelbareschooltijd bezocht ik regelmatig technologiemuseum
het Evoluon in Eindhoven. Ik kon daar uren rondlopen en me er helemaal in
wentelen. Ook herinner ik me een scheikundeleraar die prachtige proeven
deed in de klas. Fascinerend vond ik dat. Zo’n leraar en museum ben ik tot
op de dag van vandaag dankbaar omdat ze me geïnspireerd en gegrepen
hebben. Ik gun dat nieuwe generaties ook. Als je een ‘sparkle’ kunt
ontsteken bij kinderen, doe je denk ik echt iets goeds.”
Het is ook één van de redenen dat Van de Winkel – die tevens hoog
leraar immunotherapie is – ondanks zijn volle agenda nog steeds colleges
geeft, onder meer aan de Universiteit Utrecht. “Ik laat graag aan jonge
mensen zien wat de kracht van wetenschap is. Hoe ze door slimme vragen

te stellen en goede proeven te doen kennis kunnen opbouwen waarmee ze
de wereld daadwerkelijk beter kunnen maken. Bij Genmab kunnen we door
die nieuwe kennis betere geneesmiddelen ontwikkelen en er bijvoorbeeld
naar streven dat kanker in de toekomst een chronische conditie wordt
waaraan je niet meer overlijdt.”

BREDE EN VERBINDENDE UNIVERSITEIT
Van de Winkel: “Maar met het bedrijf willen we niet alleen een belangrijke
rol spelen in de levens van patiënten, we willen ook breder betekenisvol
zijn. Onze steun aan het universiteitsmuseum is een voorbeeld van hoe
we willen helpen de gemeenschap waarin we leven en werken verder tot
bloei te laten komen. De bijdrage aan het museum weerspiegelt ook de
nauwe verbondenheid die we voelen met de Universiteit Utrecht. Het is
zo’n fantastische brede en verbindende universiteit. Die breedte is een
grote kracht, want de meeste wetenschappelijke doorbraken vinden plaats
op grensvlakken van verschillende disciplines. Daarom probeer ik zowel
binnen Genmab als daarbuiten zoveel mogelijk te bevorderen dat mensen
elkaar ontmoeten. Daar zit zoveel kracht in.”
En met verbinden kun je niet vroeg genoeg beginnen, vindt Van de
Winkel. “Mede daarom zijn we zo enthousiast over het museum. Eigenlijk
zou ik zelfs nog jongere kinderen willen bereiken, door ze bijvoorbeeld met
LEGO – we zijn een Deens bedrijf – ons immuunsysteem te laten bouwen.
Zo kunnen we uitleggen wat eiwitten zijn en hoe je die kunt gebruiken als
geneesmiddel. Het is, op welke manier dan ook, fantastisch om nieuwe
generaties te kunnen inspireren. Ook bij Nobelprijswinnaars is het tenslotte ooit begonnen door iets wat ze gezien en gehoord hebben.”

SCHAKEL TUSSEN WETENSCHAP EN PUBLIEK
Directeur van het UMU, Femke den Boer, is
buitengewoon dankbaar voor de financiële
bijdrage van Genmab. “Als universiteitsmuseum
vormen we een schakel in de dialoog tussen
wetenschap en publiek. De steun van Genmab
is daarvoor ontzettend waardevol. In een
tentoonstelling die dankzij hun bijdrage tot
stand kwam, kunnen museumbezoekers niet
alleen zien, maar ook ervaren hoe er vroeger
en nu onderzoek werd en wordt gedaan. En hoe
belangrijk eigenschappen als innovatiekracht en
creativiteit voor onderzoekers zijn. Niet alleen
op de universiteit, maar ook in het bedrijfsleven,
want ook daar is voortdurend onderzoek nodig
om tot nieuwe inzichten en oplossingen te
komen. Mede door de bijdrage van Genmab
kunnen we onze ambitie realiseren om hét
onderzoeksmuseum van Nederland te worden.”
De artist’s impression is van: Platvorm,
ontwerpers van tentoonstellingen.
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Alumni over morgen

ACTIVITEITEN 2021

Utrechts
Universiteitsfonds
135 jaar

Op het Domplein voor het Academiegebouw
stonden ze in september 2021: grote panelen met
portretten van een aantal van onze Utrechtse
alumni. Hoe zien zij de toekomst? Hoe maken zij,
elk op hun eigen manier, onze wereld een beetje
mooier? En wie inspireert hen daartoe en met wie
doen ze dat samen? Want door samen te werken
kom je verder. In 2021 vierden de Universiteit
Utrecht en het UMC Utrecht 385 jaar wetenschap
onder de noemer ‘Morgen maken we samen’. De
lustrumtentoonstelling ‘Alumni over morgen’
op verschillende binnenlocaties in Utrecht, op
het Domplein en online was in dit universitaire
lustrumjaar een blikvanger. De tentoonstelling
liet eens te meer zien dat alumni een belang
rijk deel vormen van onze academische
gemeenschap.

Utrecht 1636

uu.nl/organisatie/alumni/alumni-over-morgen
Sinds 2019 is Utrecht 1636 het netwerk voor trouwe en betrokken
donateurs. 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 vijfhonderd euro per jaar. Het aantal leden
groeit gestaag. In onderstaand overzicht ontbreken de namen van
enkele leden die hebben aangegeven anoniem te willen blijven.
uu.nl/utrecht1636
LEDEN VAN UTRECHT 1636

In 2021 vierde niet alleen de Universiteit Utrecht een lustrum, maar ook ons
Utrechts Universiteitsfonds vierde haar 135-jarig bestaan. In 1886, bij het
250-jarig bestaan van onze universiteit, besloot een aantal oud-studenten
geld in te zamelen voor een zogeheten ‘Academiefonds’ waarmee de
universiteit zaken kon bekostigen waarin de overheidsbijdrage niet voorzag.
Hiermee zag het eerste universiteitsfonds van ons land het levenslicht.
We keken dit jaar terug op onze 135-jarige geschiedenis met een artikel in
Illuster. We zijn trots op de gulle giften die alumni, medewerkers en andere
betrokkenen specifiek voor beurzen gaven, waarvoor we in dit lustrumjaar
in het bijzonder steun vroegen. Want met een beurs krijgen meer jonge
mensen de kans hun wetenschappelijke droom te verwezenlijken.
uu.nl/organisatie/illuster/lustrum-utrechts-universiteitsfonds
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Oprichtingsakte van het
Utrechts Universiteitsfonds

· Mevrouw drs. I.J. Aalfs
· Mevrouw drs. A.X. Basha
· Mevrouw prof. dr. R. Braidotti
· De heer mr. A.H. den Breems
· Mevrouw drs. H.M.
de Bruijn-Franken
· Mevrouw M. Bunge
· De heer mr. H.J. Bunjes
· De heer drs. R.M. Crul
· De heer dr. J.J. Dankers
· Mevrouw S. Dehban MA
· De heer dr. F. Driedonks
· De heer T.J. Duivenvoorden
· De heer R.K. Dunn
· De heer drs. L. Gaarenstroom
· De heer mr. H. Gajentaan MA
· De heer dr. P.M.B. van Genuchten
· De heer dr. D.G. Groothuis
· Mevrouw drs. F.F.
Hanraets-van Charldorp
· De heer mr. A. Heikens
· De heer mr. L.J. Hijmans
van den Bergh
· De heer drs. W.J. Hoogsteder
· De heer drs. R.A.M.A. Keulen
· Mevrouw drs. C.H. 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. W.M. de Lange

· De heer mr. J.J.J. van Lanschot
· De heer mr. H. van Manen
· Mevrouw drs. A. Miedema
· De heer drs. H.S. Miedema
· De heer prof. dr. J.C. Mondt
· Mevrouw mr. M.A.A. Mondt-Schouten
· 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. L.R. Paanakker
· De heer drs. K.S. Phoa
· Mevrouw drs. I. Phoa-Provatoroff
· Mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy
· De heer prof. dr. T.J.M. Sanders
· Mevrouw dr. C.E. Seidel
· De heer jhr. mr. D.W. Sickinghe
· Mevrouw prof. dr. A.M. Smelik
· De heer dr. A. Smit
· De heer drs. P.H. Stamsnijder
· De heer J.H.W. Tan
· De heer dr. mr. T.G. Tan
· De heer drs. J.L.P. Thorissen
· 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
· De heer dr. D.L. van Werven
· Mevrouw dr. W. Wessels
· Mevrouw drs. M.J.H. Willinge
· De heer prof. dr. G.J. van der Zwaan

Internationale
Vrouwendag 2021
Tijdens de universitaire viering van Inter
nationale Vrouwendag worden traditioneel ook
de beurzen van het Rosanna Fonds voor Vrouwen
uitgereikt. In 2021 vond de viering volledig
online plaats. De ontvangers van een Rosanna
Fonds-beurs 2021 waren Maha Al-Buhar, Talitha
Verhaar-Spanjersberg en Krista Ettlinger. Het
Rosanna Fonds voor Vrouwen, opgericht door
Rosi Braidotti en Anneke Smelik (zie foto), is
een van de 31 fondsen op naam van het Utrechts
Universiteitsfonds en steunt getalenteerde
vrouwelijke studenten en medewerkers aan de
Universiteit Utrecht.
uu.nl/rosanna-fonds
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Alumni-enquête:
73 procent wil
betrokken blijven
Hoe denken alumni over hun band met de
Universiteit Utrecht? Wat zijn hun wensen voor
hun professionele ontwikkeling? En hoe willen
ze verbonden blijven? We vroegen het onze
alumni in de alumni-enquête 2021.

Vliegenthart Scriptieprijs 2020
Tijdens een telefonische uitreiking op 29 april 2021 ontving
Liselotte Podda (MA Musicology, 2020) de Vliegenthart Scriptieprijs
voor haar masterscriptie over diversiteit bij de opera: ‘Negotiating
a Sea of White: Whiteness and Diversity in Dutch Opera
Practices’. Haar scriptie, die volgens de jury “uitblinkt in de voor
beeldige balans tussen theorie en praktijk”, werd gekozen uit 25
inzendingen. De Vliegenthart Scriptieprijs wordt elk jaar uitgereikt
door het Utrechts Universiteitsfonds. De prijs bestaat uit een bedrag
van 2.000 euro, dat de winnaar vrij mag besteden.

Rutger Bregman is
Alumnus van het Jaar
Historicus en schrijver Rutger Bregman is tijdens een speciale collegetour op
25 maart, aan de vooravond van de 385e Dies Natalis, uitgeroepen tot Alumnus
van het Jaar. Rutger Bregman (34) studeerde van 2006 tot 2012 Geschiedenis
aan de Universiteit Utrecht. Al tijdens zijn studie schreef hij stukken voor het
blad van zijn studentenvereniging S.S.R.-N.U., voor universiteitsblad DUB en
voor landelijke dagbladen. Hij werkte voor de Volkskrant en De Correspondent
en schreef meerdere boeken waaronder ‘Gratis geld voor iedereen’, ‘De meeste
mensen deugen’ en ‘Het water komt’. Hij sluit aan bij de eerdere Alumni van
het Jaar: Marjan Minnesma, Feike Sijbesma, Cathelijne Broers en Jan Beuving.
Bregmans boeken hebben veel impact, zegt de jury. Hij toont moed en zet
urgente kwesties zoals klimaatverandering op de agenda. Dat doet hij op basis
van zijn academische kennis en tegelijk in een voor iedereen begrijpelijke taal.
Het appèl dat hij hierbij doet, is volgens de jury belangrijk voor betekenis
geving. Zeker in deze tijd: neem je verantwoordelijkheid, steek je hand in eigen
boezem, houd moed. Het is een terrein waar de geesteswetenschappen hun
waarde optimaal kunnen tonen. Met Rutger Bregman heeft de
Universiteit Utrecht een Alumnus van het Jaar die dat doet.
Tijdens de speciale, goed bekeken Collegetour-bijeenkomst vanuit Tivoli
Vredenburg met als titel ‘Hoe maak je het verschil’ stelden huidige studenten
hun voorganger vragen. En Bregman ging in gesprek met enkele van zijn
Utrechtse docenten, onder wie Beatrice de Graaf. Hij ontving die avond ook de
prijs voor Alumnus van het Jaar: een kunstwerk van de Utrechtse kunstenaar
Nissim Men met daarop een voor de winnaar belangrijke plek in Utrecht. Rutger
Bregman koos voor Oudegracht 32, het adres van de sociëteit N.I.S.A.T.A. van zijn
studentenvereniging S.S.R.-N.U., waar hij boven heeft gewoond. Deze prijs is
beschikbaar gesteld door het Utrechts Universiteitsfonds.
uu.nl/nieuws/rutger-bregman-alumnus-van-het-jaar-universiteit-utrecht
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WEER GEEN
JAARBIJEENKOMST

Na een relatief rustige zomer
qua corona leek het er even
op dat een – bescheiden –
Jaarbijeenkomst in het najaar
weer zou kunnen plaats
vinden. Helaas zagen we ons
toch genoodzaakt de voorge
nomen bijeenkomst vanwege
stijgende besmettingsaan
tallen en nieuwe maatregelen,
ook in dit lustrumjaar, alsnog
te schrappen. We nodigden
in 2021 wel alle donateurs en
Vrienden alvast uit voor de
Jaarbijeenkomst 2022, nu ver
vroegd naar het voorjaar begin
april. Inmiddels weten we dat
deze mooie bijeenkomst op 4
april 2022 wel doorgang heeft
kunnen vinden.

In haar scriptie onderzoekt Podda hoe de diversiteits- en inclusie
maatregelen van De Nationale Opera (DNO) tussen 2017 en 2021
reflecteren op de witheid van de organisatie. Daarvoor onderzocht
ze programma, publiek, personeel, partners en positionering (de
‘5 P’s’) als gebieden waar de focus van DNO ligt. De jury: “Deze
scriptie combineert op een voorbeeldige manier cultuurtheorie,
maatschappijkritiek en praktijkonderzoek.” Omdat in coronatijd
prijsuitreikingen anders dan anders verliepen, belde juryvoorzitter
prof. dr. Hans Vliegenthart de winnaar persoonlijk op om haar te
vertellen dat ze gewonnen had. Daarna kwam een van de collega’s
van het Utrechts Universiteitsfonds bij haar thuis langs met
bloemen en de cheque.

Alumni van de Universiteit Utrecht zijn positief
over de universiteit en associëren haar met
kwaliteit en wetenschap. Maar liefst 73 procent
wil graag betrokken blijven. De belangrijkste
redenen om betrokken te blijven zijn relevante
kennis opdoen voor werk en het aansprekende
activiteitenaanbod dat de universiteit aanbiedt.
Daarnaast is meer dan 70 procent van de alumni
van plan zich de komende 2 jaar na te scholen
(Onderwijs voor Professionals), bijna een derde
van de alumni geeft aan aankomend jaar deel te
willen nemen aan een alumni-activiteit. Daar
naast willen zij ook iets terugdoen voor hun
universiteit, bijvoorbeeld door betrokken te zijn
bij het Utrechts Universiteitsfonds. 44 procent
doneert of is bereid te doneren aan het fonds. De
samenstelling qua leeftijd is divers. Het onder
steunen van onderzoek binnen de universiteit
wordt als belangrijkste geefdoel aangemerkt.
uu.nl/nieuws/73-van-de-utrechtsealumni-wil-betrokken-blijven

Den Haag: online
evenementen en
Hofvijverkring
De Utrechtse alumni in Den Haag hebben zich
in 2021 niet door corona laten weerhouden.
Fysieke ontmoetingen konden niet doorgaan,
maar de online bijeenkomsten werden zeer goed
bezocht. Zo gaf dr. Stefan Kulk op 24 maart de
lezing ‘Verwijderd van Twitter en Facebook –
over het beschermen van meningsuiting’. Op 13
oktober was er een muzikaal diner in Brasserie
Berlage met Annelies Andries en Michiel Kamp,
die beiden in 2021 een beurs hebben gekregen.
Maar liefst dertig donateurs en leden van de
Hofvijverkring waren bij dit diner aanwezig.
uu.nl/hofvijverkring
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Help ook mee,
scan deze QRcode en doneer!

Help Utrechtse
studenten in
nood
De oorlog in Oekraïne is een drama voor onze
Oekraïense studenten. Ook op onze (Wit-)Russische
studenten heeft de oorlog een grote impact. Door
dit vreselijke conflict lopen getroffen studenten
opeens tegen veel onvoorziene uitdagingen aan. De
Universiteit Utrecht is solidair met deze studenten
en helpt waar mogelijk, maar uw hulp hebben we
heel hard nodig om deze groep financieel te kunnen
steunen gedurende deze oorlog.

Het Noodfonds maakt onderdeel uit van het Utrechts
Universiteitsfonds. Het Noodfonds is er om studenten
in acute nood te kunnen helpen.

Deze studenten maken deel uit van onze academische
gemeenschap en mogen niet de dupe worden van
beslissingen in het Kremlin. Help mee en doneer aan
het Noodfonds, dat speciaal voor Utrechtse studenten
in financiële nood in het leven is geroepen en laat de
wereld zien dat wetenschap de politiek ontstijgt en
juist nu verbroedert.
steun.uu.nl
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