
Vol  
ambitie-
gang

Vol
ambitie
doorgaan
Het Utrechts Universiteitsfonds maakte in 2018 prachtige 
projecten mogelijk. Jonge onderzoekers Interne geneeskunde 
krijgen steun voor wetenschappelijk onderzoek door een 
bijzondere nalatenschap. // pagina 14 Diergeneeskunde-
studente Anne Tersmette nam deel aan het EK voor 
Haflinger-paarden. // pagina 24
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In dit jaarverslag van het Utrechts Universiteitsfonds 
kijken wij terug op 2018. Een jaar dat begon met een 
nieuw initiatief en eindigde met een bijzondere gift.  
En een jaar waarin we uitzonderlijk veel fondsen hebben 
geworven waarmee we onze doelstelling realiseren: 
bijdragen aan de groei en bloei van onze universiteit.

In februari reikten wij tijdens een feestelijk diner de eerste Agnites Vrolikprijs uit. 
Daphina Misiedjan won, met haar onderzoek naar duurzaam waterbeheer. Met de 
Agnites Vrolikprijs steunt ons fonds talentvolle wetenschappers die een bijdrage leveren 
aan het beantwoorden van actuele maatschappelijke vraagstukken. Aan het eind van 
het jaar ontving de Universiteit Utrecht de grootste nalatenschap in haar geschiedenis. 
Het bijzondere verhaal van alumna Annie van Leerzem leest u op pagina 14. In 
december van het afgelopen jaar bracht de Stichting Jubileumfonds Veeartsenijkundige 
Hoogeschool 1921 haar vermogen onder bij het Utrechts Universiteitsfonds. Samen met 
de bijzondere nalatenschap werd zo aan ons fonds in totaal een bedrag van meer dan 
2,2 miljoen euro toevertrouwd.

Ook de rest van het jaar heeft het Utrechts Universiteitsfonds, dankzij uw bijdragen 
en de enorme inzet van onze directeur Fenna Hanraets en haar team, niet stil gezeten. 
Tijdens de vele ontmoetingen in Utrecht en daarbuiten konden alumni de banden met 
hun alma mater en met elkaar vernieuwen of versterken. En wij konden een reeks van 
initiatieven op het terrein van onderwijs, wetenschap en studentenactiviteiten steunen. 
In dit verslag deden wij een kleine greep uit de vele gesteunde projecten en leest u 
onder andere over de bijzondere opera Thijl, uitgevoerd door het Utrechtsch Studenten 
Concert en over Oncofitness, een project waarbij fysiotherapie wordt ingezet voor 
kankerpatiënten.

Natuurlijk is dit alles alleen mogelijk door uw gulle bijdragen waarvoor wij u 
enorm dankbaar zijn. 

Dit jaar heeft ons fonds, afgezien van het eerder genoemde bedrag 1,7 miljoen euro 
mogen ontvangen. Een nieuw hoogtepunt. Naast individuele giften spelen de fondsen 
op naam daarbij een belangrijke rol. In dit verslag is een overzicht van deze fondsen 
opgenomen. Ook leest u een interview met Bert van der Zwaan en Wilma Wessels over  
het RechtOpLeren Fonds dat zij instelden bij het afscheid van Bert als rector magnificus.

In 2018 trad Joost van Lanschot terug uit ons bestuur. Wij danken hem voor zijn 
inbreng en niet-aflatend enthousiasme voor onze universiteit.

Inmiddels is 2019 begonnen. Een jaar dat wij gestart zijn met een nieuw initiatief: 
Utrecht 1636, met als doel een kring van donateurs te vormen die in het bijzonder 
betrokken willen zijn bij ons fonds. Wij gaan door op de ingeslagen weg, vol met 
ambitie!

Met hartelijke groet,

Lodewijk Hijmans van den Bergh
Voorzitter Utrechts Universiteitsfonds

Vol ambitie 
doorgaan 
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UU Alumni networks

Wat zeggen de cijfers 
ons over 2018?

JAARCIJFERS 2018 UTRECHTS UNIVERSITEITSFONDS

ALUMNI

ALUMNI WERELDWIJD
Alumni van de Universiteit Utrecht 
verspreiden zich over de hele wereld.

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

     Wetenschappelijk 
onderzoek: 72%

     Onderwijs: 16%
     Academisch  

erfgoed: 3%
     Levendig  

studie klimaat: 1%
     Ongeoormerkt: 8%

     Cultuur: 19%
     Congressen,  

symposia en  
lezingen: 32%

     Sport: 11%
     Studie en  

studiereizen: 26%
    Carrière: 12%

Fondsen op naam
·  Aantal fondsen op naam: 27
·   Vermogenstoename fondsen  

op naam in 2018: € 2.044.419

Steun.uu.nl
·   Aantal crowdfunding-campagnes  

op steun.uu.nl: 16
·  Opbrengst totaal: € 52.346

Vermogensfondsen
·   Aantal universitaire projecten  

die met hulp van het Utrechts 
Universiteitsfonds subsidie kregen  
van andere vermogensfondsen: 17

·   Verkregen subsidie via andere  
vermogens fondsen: € 171.129

Doorgeven
Totale opbrengst campagne 
Doorgeven 2018: € 195.435

Bestemd voor:
·  Hulphonden: € 13.573
·  Studenttalent: € 139.103
·  Vluchtelingstudenten: € 27.758
·  Financiële geschiedenis: € 15.000

€ 3.970.376
Totaal: 2018

100%
€ 3.970.376

Waar komen deze giften vandaan?

Vrienden

     Vrienden: 7,6%
     Doorgeven-campagne: 3,5%
     Crowdfunding: 1,4%
     Nalatenschappen: 30,2%
     Overige giften: 0,3%
     Fondsen op naam: 51%
    Bedrijfsleven: 1,7%
     Vermogens fondsen: 4,3%

     Geregistreerde alumni: 176.932
     Internationale alumni: 10.836

Nieuwe alumni in 2018 

     PhD’s: 3%
     Bachelors: 58%
     Masters: 26%
     Postgraduates en  

exchange alumni: 13%

Bezoekers alumni- 
evenementen 

     Bezoekers totaal: 3.452
     Bezocht voor het eerst een 

alumni-evenement: 1.438

100%
€ 3.970.376

€ 90.000
100%

Vrienden: 12.724
Student-vrienden: 4.412
Giften van de Vrienden: € 301.017
Van dit bedrag wordt besteed aan 
subsidies voor studenten: € 90.000 

176.932
Totaal: 2018

3.452
Totaal: 2018

BRUSSEL 

SHANGHAI

LONDEN

HONGKONG 

JAKARTA

NEW YORK BEIJING

SYDNEY 

SINGAPORE

TORONTO

8.040
Nieuw: 2018
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Het Utrechts Universiteitsfonds draagt bij aan  
de groei en bloei van de Universiteit Utrecht. 
Sinds het oprichtingsjaar 1886 – het fonds is  
het oudste universiteitsfonds in Nederland –  
is het doel het bevorderen van het academisch 
leefklimaat van onze universiteit. Dat doet het 
fonds door studenten en medewerkers van de 
universiteit te verbinden met haar alumni en 
met de stad Utrecht. En door samen met de 
universiteit fondsen te werven voor onderzoek, 
onderwijs, academisch erfgoed en voor een 
levendig studieklimaat. 

De hulp van veel vrijwilligers en de financiële 
steun van ruim 14.000 Vrienden en donateurs 
zijn daarbij onmisbaar. Dankzij uw bijdragen kan 
het Utrechts Universiteitsfonds steeds meer het 
verschil maken. De gelden komen voor zo’n 70% 
ten goede aan onderzoek dat niet uit de reguliere 
geldstromen kan worden gefinancierd. Ongeveer 
15% gaat naar onderwijs, in de vorm van 
scholar ships. De overige middelen zijn bestemd 
voor behoud van academisch erfgoed en extra-
curriculaire studentvoorzieningen. En hoe mooi 
is het om te zien dat we hierdoor echt impact 
genereren. In de verhalen in dit jaarverslag leest 
u waar we dit samen voor doen.

Het Utrechts Universiteitsfonds is een stichting. 
Het bestuur wordt gevormd door vrijwillige 
bestuursleden, onder wie een hoogleraar van de 
Universiteit Utrecht en een vertegenwoordiger 
van het College van Bestuur van de Universiteit 
Utrecht.

Voor de 
groei & bloei

UTRECHTS UNIVERSITEITSFONDS

Prof. dr. Barbara Oomen

Drs. Harald S. Miedema MBA

Mr. Tanja L. Nagel
Penningmeester

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere toekomst. Dat doen we 
door samen te werken, met de hele academische gemeenschap. Alumni 
vormen een steeds belangrijker onderdeel van deze gemeenschap. Alumni 
bundelen de krachten met studenten, wetenschappers, maatschappelijke 
partners, overheid en bedrijfsleven om zo oplossingen te zoeken voor de 
grote uitdagingen van nu en van morgen. Onze universiteit voert daarom 
een actief programma om alumni te bereiken, verbinden en betrekken, 
met elkaar en met onze universiteit.

Daarom beheren onze medewerkers de alumnidatabase en organiseren 
we activiteiten speciaal voor alumni. We zorgen voor communicatie via 
onder andere het alumni-magazine Illuster, onze website en social media-
kanalen. Uit het grote alumni-onderzoek uit 2017 bleek dat alumni zich 
vooral betrokken voelen bij hun studie of opleiding. In 2018 is daarom in 
de vorm van een pilot gestart met alumni officers bij twee faculteiten.  
Dit bleek succesvol. In 2019 zullen meer faculteiten een eigen alumni 
officer krijgen. En: onze internationale alumni-community groeit: er is  
een steeds grotere en actievere groep Utrechtse alumni die elkaar 
verspreid over de hele wereld ontmoeten. 

Onze universiteit helpt alumni met onder meer (wetenschappelijke) 
kennis en informatie, loopbaanontwikkeling, netwerk en evenementen. 
Wij faciliteren het Jonge Alumni Netwerk, waarin jonge alumni verenigd 
zijn. En we organiseren diverse alumni-activiteiten zoals de jaarlijkse 
Universiteitsdag, themadiners en bijeenkomsten, in Utrecht, in ver-
schillende steden in Nederland én in tien internationale steden.  
Vanaf pagina 28 lichten we een kleine selectie activiteiten eruit.

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

Postbus 81125
3508 TC Utecht
Nederland

Telefoon:    +31 (0)30 253 80 25
E-mail:       alumni@uu.nl
Website:      uu.nl/alumni

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

Alumni 
dragen bij

UNIVERSITEIT UTRECHT ALUMNI HET BESTUUR 
VAN HET UTRECHTS 
UNIVERSITEITSFONDS

MEDEWERKERS 
UNIVERSITEIT 
UTRECHT EN UTRECHTS 
UNIVERSITEITSFONDS

Lothar Blom
Fondsenwerver

Willemijn Vermaas MSc MA
Alumni officer internationaal

Drs. Carien Duisterwinkel
Alumni officer faculteiten

Inge Mathijssen MA
Alumni officer nationaal

Sara Pot MSc
Eventcoördinator

Wilfred Pataca
Medewerker database services

Ard van Rixoort
Medewerker database services

Yvonne van Dijk
Office manager

Jurgen Sijbrandij MSc
Medewerker communicatie

Roland Boekweg
Student-medewerker

Boet Meijers
Student-medewerker

Hilda Groen
Student-medewerker

Prof. dr. Anton Pijpers
Voorzitter College van Bestuur 
Universiteit Utrecht

Mr. Lodewijk J. Hijmans 
van den Bergh
Voorzitter

Mr. Joost van Lanschot
Vicevoorzitter (tot april 2018)

Drs. Fenna Hanraets-
van Charldorp
Directeur Utrechts 
Universiteitsfonds en 
hoofd relatiemanagement

Drs. Robbert Jan Feunekes
Manager fondsenwerving

Alieke Bloem
Manager externe relaties

Cornelieke Röell
Database-analist

Drs. Floor Peeters
Communicatieadviseur

Caroline van de Beek MSc
Fondsenwerver
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“Door de 
Bright Minds 
Fellowship  
kon ik ont-
dekken wat 
ik leuk vind 
en goed kan” 

SUSAN VERSTEGEN IS IN HAAR FAMILIE DE EERSTE DIE NAAR DE UNIVERSITEIT GING

VRIENDEN

8 9



De donaties van Vrienden –  
bestaande uit alumni, studenten  
en medewerkers van de Universiteit 
Utrecht – vormen de basis van 
de acti vi teiten van het Utrechts 
Universiteitsfonds. Door hun jaar-
lijkse gift van ten minste 30 euro 
dragen Vrienden bij aan een bloei-
ende universitaire gemeenschap. 
Deze donaties maken onder andere 
studentensubsidies, studiebeurzen  
en bijzondere projecten mogelijk.

Susan kreeg een Bright Minds 
Fellowship. Dit is een van de beurzen-
programma’s voor talentvolle buiten-
landse en Nederlandse studenten van 
onze universiteit. Dankzij de bijdragen 
van de Vrienden van het Utrechts 
Universiteitsfonds kunnen jaarlijks 
steeds meer studenten gebruik 
maken van deze beurzen en wordt 
het studieklimaat internationaler  
en diverser.
 
uu.nl/vriend

“”Suus, volgens mij weet ik wat er is. Anders 
zou je me nooit op mijn werk bellen.” Mijn 
moeder was net zo bloedzenuwachtig als ik”, 
vertelt masterstudent Susan Verstegen over 
het moment dat ze haar ouders kon laten 
weten dat ze een Bright Minds Fellowship 
gehonoreerd had gekregen. “In mijn familie 
heeft niemand een universitaire studie gedaan. 
Volgens mij werd mijn vader zelfs een beetje 
emotioneel.”

Susan is ijverig en maatschappelijk betrokken. 
Een beetje streberig wellicht zelfs, denkt ze. 
“Maar ik had nooit gedacht dat ik een beurs zou 
krijgen. Een mooi signaal voor studenten die 
een beetje op mij lijken; voor hen kan het dus 
gewoon ook! Ik was compleet verrast en vond 
het prachtig. Ik heb nog nooit iemand zo snel 
teruggemaild.”

POLARISATIE TEGENGAAN
Susan denkt dat haar betrokkenheid bij het 
project Dare to be Grey een rol heeft gespeeld bij 
het verwerven van de Bright Minds Fellowship. 
Met twintig medestudenten zette ze een 
campagne op om te helpen polarisatie in de 
samenleving tegen te gaan. Zwarte Piet, de 
islam, vluchtelingen; Dare to be Grey promoot 
een open debat met ruimte voor genuanceerde 
meningen. Het werd een groot succes. “We 
wonnen prijzen en kregen veel uitnodigingen 
en media-aandacht. Het heeft me veel gebracht. 
Het grootste deel van mijn medestudenten is 
inmiddels uitgevlogen. Maar ik ben betrokken 
gebleven en ben nu nog penningmeester voor  
de stichting.”

WAARMAKEN EN BEWIJZEN
Het krijgen van de beurs voelt voor de studente 
als grote blijk van waardering. “Het bevestigt 
dat ik blijkbaar ergens goed in ben en daar iets 
mee moet doen. De financiële zelfstandigheid 
die de fellowship geeft, vind ik ook echt heel 
gaaf. Tegelijkertijd geeft zo’n fellowship een 
bepaalde druk. Je wilt het wel waarmaken en 
bewijzen dat je het echt verdient. Gelukkig 
heb ik vooral heel veel plezier in wat ik doe. 
Ik vind studeren echt super en ik heb leuke, 
gemotiveerde mensen om me heen. Dan gaat  
het heel makkelijk en haal je er energie uit.”

Het is ook de boodschap die Susan van haar 
ouders kreeg: “doe dingen die je leuk vindt”. 
Maar de keuze voor de master International 
Relations in Historical Perspective reikt verder 
dan alleen ‘leuk’. “In de master kijk je naar 
de historische wortels van huidige conflicten, 
relaties en situaties – en ik geloof dat begrip 
van die wortels essentieel is om onderwerpen te 
kunnen doorgronden. Dit sluit heel goed aan bij 
mijn grote interesse in het veiligheidsdomein: 
als je conflicten wilt oplossen of relaties wilt 
verbeteren, moet je weten wat er in het verleden 
gebeurd is, zodat je het in het vervolg beter kan 
doen.” 

BIJDRAGEN AAN VEILIGHEID
Susan is nu in de afrondende fase van haar stage bij de Koninklijke 
Landmacht. “Mijn scriptie heb ik al geschreven. Dat heb ik bewust al vóór 
mijn stage gedaan, zodat ik hopelijk direct door kan naar een baan, nu ik al 
gewend ben aan het werkende leven. Werken bij Defensie of inlichtingen-
werk doen, zou ik ontzettend cool vinden. Ik wil ook wel onderzoek doen, 
maar dan het liefst direct en praktisch toepasbaar. Ik baal dat het studeren 
er al bijna op zit voor mij, maar deze Bright Minds Fellowship staat super-
goed op mijn cv en geeft me de mogelijkheid me op de arbeidsmarkt te 
onderscheiden. Met alles wat ik meeneem uit mijn studie, hoop ik straks 
een stevige bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang, in het 
bijzonder aan veiligheid. 

Als iemand mij dit allemaal had verteld voordat ik ging studeren,  
had ik het nooit geloofd. Ik heb wel eens gedacht: hoe komt dit nou 
alle maal? Ik heb geen idee, maar de grote waardering en uitingen van 
trots die ik krijg van mijn familie en vrienden, spelen zeker een rol en 
zorgen ervoor dat ik extra mijn best doe. Het is al met al een heel mooie 
samenloop van omstandigheden waarin ik de gelegenheid heb gekregen te 
ontdekken wat ik leuk vind en goed kan. Ik ben de universiteit waanzinnig 
dankbaar voor deze kans.” 

Een paar weken na dit interview studeerde Susan (cum-laude) af en liet zij 
weten aan het werk te gaan als stafmedewerker bij de Koninklijke Landmacht.

VRIENDEN
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‘Houd rust en span u niet teveel in.’  
Dit advies kregen kankerpatiënten tot 
het begin van deze eeuw meestal tijdens en 
na hun behandeling. Nu, twintig jaar later, 
ligt er een indrukwekkende berg publicaties 
die laat zien dat het voor (ex)patiënten juist 
heilzaam kan zijn om flink te bewegen. 
Volgens Anne May, onderzoeker in het Julius 
Centrum, UMC Utrecht, is de tijd rijp om de 
onderzoeksresultaten in praktijk te brengen. 

“Onze belangrijkste drijfveer is dat we het jarenlange onderzoek nu echt 
naar de patiënt willen brengen”, zegt Anne (universitair hoofddocent). 
Samen met promovendus Anouk Hiensch en universitair docent Evelyn 
Monninkhof zet ze, met steun van het K.F. Hein Fonds, via het Utrechts 
Universiteitsfonds, een netwerk van oncologisch gespecialiseerde 
fitnesscentra in de regio Utrecht op. 

LOBBY
“Bij de eerste onderzoeken waren oncologen nog niet zo betrokken. Ik 
heb enorm moeten lobbyen. Ook onder fysiotherapeuten. Dat je pittige 
testen ging doen waarin patiënten tot het uiterste gaan - ook tijdens 
zware chemotherapie - moest ik in het begin wel goed uitleggen en 
onderbouwen. Nu vraagt niemand daar meer om. 

INTENSIEF BEWEGEN
Inmiddels hebben we heel veel bewijs dat intensief bewegen goed is voor 
kankerpatiënten. Zo kan het de algehele fitheid vergroten en vermoeidheid 
verminderen. Maar vaak nog wordt er niet of alleen tijdelijk gesport, 

bijvoorbeeld bij een oncologisch fysiotherapeut. 
De vraag is: wat doen mensen nadat het medi-
sche programma eindigt? We hopen met dit 
project een link te maken naar de fase buiten het 
medische circuit, door fitnesscentra de scholing 
te bieden die nodig is om met de doelgroep 
te kunnen werken. Zo kunnen (ex-)patiënten 
laagdrempelig (blijven) bewegen in een regu-
liere omgeving, maar wel mét professionele 
begeleiding.” 

LEVEN MET GEVOLGEN VAN KANKER
Anouk werd als bachelorstudent tijdens een 
college over bewegen bij kanker gegrepen door 
het onderwerp. “Er zijn steeds meer kanker-
patiënten die langer overleven en dus ook langer 
leven met de gevolgen van kanker. Dat je door 
iets relatief simpels als bewegen zoveel kunt 
bijdragen aan iemands welzijn, is fantastisch en 
daar werk ik graag aan mee. 

FITNESSINSTRUCTEURS
We hebben al bij een aantal fitnessscholen 
verteld over het project en instructeurs uitgeno-
digd bij het Julius Centrum. De reacties zijn heel 
positief. Fitnessinstructeurs hebben doorgaans 
al kennis van de algemene trainingsleer. Maar 
werken met kankerpatiënten vereist specifieke  
kennis. Welke soorten kanker zijn er? Hoe 
ontstaat het? Wat voor bijwerkingen kan een 
behandeling hebben? Het is ook belangrijk dat 
trainers op de hoogte zijn van rode vlaggen en 
weten wanneer ze moeten doorverwijzen naar 
bijvoorbeeld een revalidatiearts.”

Anne: “Tegelijkertijd zijn trainers door gebrek aan kennis vaak te voor-
zichtig. Wij kunnen ze meegeven dat de meest effectieve programma’s 
uit ons onderzoek best pittig zijn en dat het dus oké is om patiënten te 
stimuleren om door te gaan.” 

Evelyn: “Dan weet een trainer dat als iemand zegt: ‘ik ben echt ver-
schrikkelijk moe’, je zo iemand niet gelijk naar huis moet sturen.  
Want die kankergerelateerde vermoeidheid kan juist positief beïnvloed 
worden door training. Je moet niet overtraind raken, maar je mag wel  
een prikkel krijgen. Wij als onderzoekers zijn niet in een positie om 
patiënten te stimuleren om tijdens de behandeling te gaan sporten.  
Hun behandelend arts kan dat wél.”

Anne: “Met presentaties op onder meer symposia blijven wij artsen  
ook aansporen om patiënten te adviseren om te gaan sporten.”

Anouk: “Veel fitnessinstructeurs zien ons pro gramma als een uitkomst. 
We vragen ze ook wat zij graag terug zouden zien in de scholing die we 
gaan bieden. Een mooie wisselwerking dus.”

SCHOLING
Anne, Anouk en Evelyn gingen op zoek naar iemand die de cursussen aan 
fitnesstrainers structureel op zich zou kunnen nemen. En die vonden ze 
in Michel Meijers, die zelf al het programma ‘trainen met kanker’ had 
ontwikkeld om mensen op te leiden tot oncologisch fitnessinstructeur.

Anne: “Heel fijn dat Michel de scholing gaat trekken, want wij zijn 
natuurlijk onderzoekers en geen fitnesstrainers. We hebben zijn cursus 
zelf ook gevolgd en vullen hem aan met kennis uit ons onderzoek. Op deze 
manier komt de investering ten goede aan een programma dat ook zonder 
ons kan blijven bestaan en is er straks een nieuw, vanzelfsprekend kanaal 
voor (ex)patiënten, zonder dat ze zelf energie hoeven steken in uitzoeken 
waar ze terecht kunnen om te sporten.”

De heil-
zaamheid 
van bewegen 
bij kanker

SCHOLING VAN FITNESSINSTRUCTEURS 
GEEFT KANKER PATIËNTEN DE KANS OM 
LAAGDREMPELIG TE (BLIJVEN) SPORTEN

VERMOGENS- 
FONDS

Het Utrechts Universiteitsfonds 
onderhoudt ook relaties met andere 
vermogensfondsen. Een bijzondere 
band is er met het K.F. Hein Fonds. 
Dit fonds steunt projecten in de regio 
Utrecht op het gebied van cultuur, 
maatschappelijk werk, podiumkunst, 
volksgezondheid, natuurbehoud 
en monumentenzorg. Het Utrechts 
Universiteitsfonds draagt bijzondere 
projecten van de Universiteit Utrecht 
voor die passen bij de doelstelling van 
het K.F. Hein Fonds. Zo steunde het 
fonds in 2018 onder meer Incluusion, 
Festival Europa en het universitaire 
muziekfestival UUnited.

kfhein.nl
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1,2 miljoen euro 
voor medisch 
onderzoek

ALUMNA GENEESKUNDE LAAT HAAR VERMOGEN NA AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT

NALATEN-
SCHAP
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Johanna Alida (Annie) van Leerzem werd op 
25 januari 1933 geboren te Rotterdam als enig 
kind van Jacob van Leerzem, die in 1930 was 
getrouwd met de vier jaar jongere Petronella 
Naaktgeboren. De economische crisis in 
Nederland was op zijn dieptepunt. Annie’s vader 
werkte als scheepswerktuigbouwkundige op 
de grote vaart. Hoewel hij veel van huis was, 
was het gezin daardoor redelijk welvarend. 
Toch bleef Annie haar hele leven getekend door 
deze tijd van economische malaise en oorlog. 
Het vreselijke bombardement op Rotterdam 
moet zij als klein meisje vanuit het ouderlijk 
bovenhuis aan de Polderlaan in Rotterdam-Zuid 
hebben kunnen zien. En ook de hongerwinter in 
Rotterdam, waar haar vader tijdens de oorlog 
werkte als controleur van het Rijkskolenbureau, 
moet grote indruk op haar hebben gemaakt.  
Ze bleef haar hele leven sober en spaarzaam, 
ook toen ze zich na haar studie wat meer luxe 
kon veroorloven.

GYMNASIUM IN ROTTERDAM
Direct na de oorlog schreven haar ouders Annie 
in op het prestigieuze Gymnasium Erasmianum. 
Deze school was sinds enkele jaren gevestigd in 
een modern schoolgebouw gelegen tegenover 
het toenmalig stadsziekenhuis, in wat later het 
Museumkwartier zou heten. Intussen was haar 
vader weer gaan werken bij de Holland Amerika 
Lijn. Hij maakte lange reizen en stuurde zijn 
vrouw en dochter vanuit verre oorden pakjes 
en kaarten. Van zijn reizen bracht hij exotische 
waaiers en shawls mee voor zijn echtgenote, 

Afgelopen jaar ontving de Universiteit Utrecht 
de grootste nalatenschap in haar geschiedenis. 
Mevrouw Johanna Alida van Leerzem liet  
haar vermogen, met een omvang van 1,2 
miljoen euro, na aan de universiteit waar  
zij in de jaren vijftig geneeskunde studeerde.  
De erfenis wordt ondergebracht bij het Utrechts 
Universiteitsfonds. Met haar nalatenschap 
draagt zij bij aan klinisch wetenschappelijk 
onderzoek door jonge onderzoekers op het 
gebied van de interne geneeskunde.

maar ook jassen en boeken voor Annie. Ze was 
een vlijtige, goede leerling met een aanleg voor 
de bètavakken die ze vermoedelijk van haar 
vader had. Vanwege haar exacte-vakkenpakket 
zat ze in een kleine klas met vier jongens en 
maar één ander meisje. Na precies zes jaar deed 
Annie in de zomer van 1951 eindexamen.

GENEESKUNDE IN UTRECHT
Wat Annie van Leerzem ertoe bracht om zich 
als medisch student in Utrecht in te schrijven 
is niet bekend. Er was toen in Rotterdam nog 
geen medische faculteit en dus moest ze in 
ieder geval haar geboortestad verlaten. De 
Utrechtse faculteit Geneeskunde was in die 
jaren nauw verweven met wat toen nog het 
Stads- en Academisch Ziekenhuis heette. Dit 
ziekenhuis, gelegen tegen de spoorlijn, bestond 
uit een bonte verzameling van gebouwen, deels 
bestemd voor het onderwijs en onderzoek, deels 
voor de patiëntenzorg. Door het na de oorlog 
snel groeiende aantal medisch studenten barstte 
dit gebouwencomplex uit zijn voegen. De studie 
Geneeskunde was in de jaren vijftig enorm in 
beweging door de pogingen tot hervorming van 
de opleiding, maar ook door de opkomst van 
nieuwe disciplines als sociale geneeskunde en 
radiologie. Ook de toepassing van antibiotica 
en psychofarmaca en de opkomst van nieuwe 
technologie, brachten tal van veranderingen mee.

STEUN VAN OUDERS
Annie kwam in ieder geval goed voorbereid 
in deze nieuwe wereld. Haar ouders spaarden 

kosten noch moeite om de studie van hun 
dochter mogelijk te maken. Zij betaalden niet 
alleen het collegegeld van 325 gulden en tien 
gulden inschrijfgeld, maar ook haar boeken, een 
snijdoos en een kostbare microscoop van 750 
gulden met een bijbehorende kruistafel van 110 
gulden. Annie volgde nauwgezet alle practica en 
colleges. Ze schreef tientallen schriften vol met 
aantekeningen en maakte honderden schetsen 
van cellen, gewrichten, organen en andere 
lichaamsdelen. In 1959 stu deerde ze af als 
huisarts aan wat toen nog de Rijksuniversiteit 
Utrecht was. 

NAAR BILTHOVEN
Annie’s vader was inmiddels hoofdmachinist bij 
de Holland Amerika Lijn en daardoor veelal van 
huis. Het eerste jaar van haar studie verbleef ze 
met haar moeder bij familie in het centrum van 
Utrecht. Niet veel later verhuisde het gezin naar 
de Bilderdijklaan in Bilthoven.

OEFENDE VAK NIET UIT
Hoewel Annie haar hele leven in het medisch 
vak geïnteresseerd bleef en ook bleef ingeschre-
ven in het medisch register van huisartsen, zou 
zij dit vak nooit uitoefenen. De zorg voor haar 
ouders prevaleerde en eiste al haar aandacht op. 
Beide ouders overleden eind jaren negentig kort 
na elkaar, toen Annie zelf al in de zestig was.  
Tot haar dood op 25 januari 2018 bleef zij alleen 
en leidde zij een sober en betrekkelijk eenzelvig 
leven. Met haar nalatenschap levert Annie als-
nog een bijdrage aan de wetenschap die haar 
na stond.

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

uu.nl/nalaten

De nalatenschap van Annie van 
Leerzem is ondergebracht in een 
fonds op naam: het Familie van 
Leerzem Fonds. De middelen van 
het fonds komen ten goede aan 
patiëntgebonden wetenschappelijk 
onderzoek en (fundamenteel) 
onderzoek door de divisie Interne 
Geneeskunde en Dermatologie van 
het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht. 

uu.nl/organisatie/alumni/
van-leerzem-fonds

NALATEN-
SCHAP

Alumnus prof. dr. Carlo Gaillard, 
internist-nefroloog en hoofd 
van deze divisie: “Het fonds biedt 
ons de mogelijkheid om over een 
langere periode origineel klinisch 
wetenschappelijk onderzoek door 
veelbelovende jonge onderzoekers 
te stimuleren. Naast de bestande 
financieringsbronnen biedt hen 
dit een belangrijke steun in de rug. 
Het is extra bijzonder dat deze 
financiering van een UU alumna 
afkomstig is.”
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Het zijn de Oscars voor opera: de International 
Opera Awards. De genomineerden luisteren 
naar klinkende namen als ‘Opéra National  
de Paris’ en ‘Staatsoper Berlin’. Tussen deze 
grootste operahuizen van de wereld staat  
een amateurorkest: het Utrechtsch Studenten  
Concert (USC) is met hun uitvoering ‘Thijl’ 
genomineerd in de categorie ‘herontdekt 
werk’. Alumnus Jaap van Hellenberg Hubar: 
“Waanzinnig! Ze moesten eens weten wat een 
werk het was om deze opera op de planken  
te krijgen.” 

Masterstudent Kunstbeleid en -management en USC-lustrumvoorzitter 
Jaap wilde iets groots toen het 39e lustrum van het USC zich aandiende. 
“Het is traditie dat we ons lustrum vieren met de uitvoering van een opera. 
Mij leek het wel wat om de Nederlandstalige opera Thijl op te poetsen.” 

HORDES NEMEN
Lang niet iedereen was meteen enthousiast over Jaaps voorstel. Niet in de 
laatste plaats omdat er nogal wat hordes genomen moesten worden om 
Thijl op te voeren: “De Nederlandse componist Jan van Gilse rondde de 
opera af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het stuk, gebaseerd op het Tijl 
Uilenspiegel-verhaal, is slechts een keer in zijn geheel opgevoerd. In 1980. 
Opnamen van deze ene uitvoering zijn er niet of nauwelijks. Niemand weet 
dus hoe het klinkt.” 

OPERA VAN MYTHISCHE PROPORTIES
De lengte van de opera en de grootte van het koor waren eveneens grote 
struikelblokken. “Het stuk duurt zeker drie uur. Naast het symfonieorkest 

moet er een gigantisch koor opgetrommeld worden. En er waren 65 
solistische rollen te vergeven, een krankzinnig aantal.” Samenvattend: 
Thijl is een opera van mythische proporties, de grootste Nederlandstalige 
opera allertijden, waar geen opname of bladmuziek van overgeleverd 
is. “Nou ja, op de bladmuziek in het kriebelhandschrift van componist 
Van Gilse na dan. Toch gingen we het doen. Ik denk dat het goed was dat 
niemand van ons ervaring had met zo’n megalomaan project: anders had 
iemand vast geopperd op zoek te gaan naar een andere opera.”

CROWDFUNDING
Om zo’n enorme productie te kunnen draaien is elke hulp welkom.  
“Een van de eerste en belangrijkste instanties die we aanschreven, was  
het Utrechts Universiteitsfonds. Met hen startten we een crowdfunding-
actie waarmee we niet minder dan 17.500 euro ophaalden. Een mooi 
bedrag natuurlijk, maar het fonds was op een ander terrein misschien 
nog veel waardevoller. Hun netwerk is enorm, ze hebben toegang tot 
duizenden afgestudeerden. Wij mochten gebruikmaken van dat gigantische 
netwerk. Ik heb geregeld presentaties gegeven op alumnibijeenkomsten, 
zodat ons project steeds bekender werd.”

THIJL 2.0
Terwijl Jaap werkte aan de naamsbekendheid van hun op te voeren 
lustrumopera, bewerkte regisseur Wim Trompert met een artistiek team 
het verhaal. “Zo ontstond een Thijl 2.0. Een die een goede drie kwartier 
korter was en die bovenal logischer en aangrijpender in elkaar stak dan het 
origineel.” De helft van het 90-koppige USC is vervolgens de bladmuziek 
gaan digitaliseren.

“Met 45 leden zijn we de computer ingedoken om elke hand-
geschreven noot van Van Gilse om te zetten naar een digitale variant.  
Dat was maandenlang niets minder dan monnikenwerk.”

Nadat de studenten acht solisten wisten te strikken, solisten die 
op het hoogste Nederlandse niveau zingen, klopte het USC aan bij het 
Nationaal Militair Museum in Soesterberg. “Dat leek ons de ideale 
locatie. Het museum zag het wel zitten, al hadden ze in het begin geen 
idee waar ze ‘ja’ tegen zeiden. Ze dachten wellicht: leuk, een club 
studenten die hier een soort schoolmusical komt doen. Ze realiseerden 

zich gelukkig op tijd dat we voor enige weken 
de boel overnamen.”  

KNALBLAUWE ZEECONTAINERS
De studenten bouwden hun eigen theater op 
het terrein van het museum. Zo plaatsten ze er 
onder meer 86 knalblauwe zeecontainers. “Die 
containers werden verspreid over twee dagen 
met ongeveer veertig transporten in een colonne 
van vijf vrachtwagens in Soesterberg afgeleverd. 
De containers fungeerden als decor, maar ook 
als windscherm, kleedkamer en opslagruimte. 
Om ruimte te maken moesten wat vliegtuigen 
van het museum weggesleept worden.”

RECENSIES
Als de opera in première gaat, op 30 juni, is 
de voorstelling niet geheel uitverkocht. Onder 
de toeschouwers een Volkskrantrecensent, 
die een dag later schrijft dat het Utrechtsch 
Studenten Concert een indrukwekkende 
prestatie levert “door deze welhaast vergeten 
opera op een professionele, en zeg maar gerust 
spectaculaire wijze tot leven te wekken.” Ook 
de NRC en de Theaterkrant geven positieve 
recensies, uiteraard tot groot plezier van Jaap 
en collega’s. “Ik zal nooit vergeten dat ik op 
mijn studentenkamer die recensies las en ons 
kaartverkoopsysteem checkte. Elke keer dat ik 
refreshte waren er weer 20 kaarten verkocht.  
Tot alles uitverkocht was.”

Op 29 april 2019 won Thijl de Opera Award 
helaas niet. Jaap: “De nominatie was 
al een fantastische prijs”.

Grootste  
en vergeten 
Nederlandstalige 
opera op de 
planken

HOE STUDENTEN DE OPERA THIJL NIEUW LEVEN INBLIEZEN

Ons crowdfunding platform 
steun.uu.nl is er voor onze hele 
academische gemeenschap. 
Wetenschappers en studenten-
organisaties kunnen via dit platform 
zelf crowdfundingacties opzetten. 
Donateurs helpen zo bij het uitvoeren 
van wetenschappelijk onderzoek en 
steunen Utrechtse studentinitiatieven 
en ons onderwijs. Door een bood-
schap achter te laten delen ze 
hun gift en betrokkenheid met 
anderen. In 2018 konden studenten 
Diergeneeskunde door crowdfunding 
de Dag van het Aangespannen Paard 
organiseren. En Feminer, een stichting 
die zich inzet voor een toekomst met 
gelijke carrièrekansen voor vrouwen 
en mannen, wierf via ons platform de 
benodigde fondsen voor het diner dat 
zij jaarlijks organiseert.

steun.uu.nl

CROWD- 
FUNDING
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FONDS 
OP NAAM

“Het zijn vaak verbluffend kleine gebaren 
die grote deuren kunnen openen”, zegt Bert 
van der Zwaan terwijl hij zijn vrouw aankijkt. 
Samen met haar, Wilma Wessels, universitair 
docent bij de faculteit Geowetenschappen, 
zette hij na zijn afscheid als rector magnificus 
van de Universiteit Utrecht het ‘RechtOpLeren 
Fonds’ op. Met het fonds wil het duo drempels 
wegnemen die achterstandsgroepen b elem
meren het maximale uit hun talenten te halen. 

Wilma Wessels: “Bert was de laatste jaren veel in contact met vluchte-
lingen. Hij zag mensen waarvoor een klein beetje steun – bijvoorbeeld 
vijfhonderd kopietjes waarmee een hele groep vluchtelingen Nederlands  
kon leren – zeer betekenisvol en soms zelfs levensveranderend was 
geweest. Ook door Meet the Professor kwam hij achterstanden tegen die te 
wijten zijn aan omstandigheden en niet aan gebrek aan capaciteiten. Dat is 
schrijnend. Iedereen heeft recht om te leren. Wat voor opleiding dan ook; 
het is een basisbehoefte.” 

Bert van der Zwaan: “Ik zag hoe vanzelfsprekend kinderen uit achter-
standswijken het bovendien vinden dat ze in die sociale laag blijven. Als je 
vraagt wat ze later gaan doen, antwoorden ze allemaal dat ze profvoetballer 
of kapster worden. Op een ‘rijke, witte school’ zeggen ze: ‘ik word arts’.  
Dan zie je de onrechtvaardigheid van de startpositie.” 

WW: “Wij komen beiden ook uit gezinnen waar het niet normaal was 
om te studeren. Op school kreeg ik het advies om handwerklerares 

te worden. Terwijl ik de beste van de klas was en jongens werd 
geadviseerd medicijnen te gaan studeren!”

BvdZ: “Het was inderdaad niet vanzelfsprekend om te studeren – ik was de 
eerste uit mijn hele familie. Tegelijkertijd werd ons niets in de weg gelegd, 
ook maatschappelijk niet. Maar de wereld heeft zijn onschuld toch wel 
een beetje verloren. Er zit een fundamentele weeffout in de maatschappij. 
Het ‘gelehesjesprotest’ in Frankrijk is niet zomaar een eendagsvlieg. Er is 
echt wat aan de hand tussen de welvarende bovenlaag en de veel minder 
welvarende onderlaag. De segregatie groeit.”

WW: “Onze eigen achtergrond speelt mee bij de wens te willen bijdragen aan 
kansengelijkheid. We kunnen met het fonds natuurlijk niet alle financiële en 
mentale drempels wegnemen, maar het is een manier om in elk geval iets te 
doen voor een brede groep die wat extra aandacht kan gebruiken.”

BvdZ: “Een andere reden voor Wilma en mij om dit fonds op te zetten, is 
dat we graag iets terugdoen. Het klinkt misschien ontzettend cheesy, maar 
de universiteit heeft heel veel voor ons betekend. En nog steeds. Het is 
onze thuishaven en dat is een geweldig voorrecht. Maar het is nadrukkelijk 
geen one-way street. We moeten af van het idee van alleen maar geven – 
‘kijk ons eens belangeloos gul zijn’. De essentie is juist dat het wegnemen 
van barrières alle partijen bereikt en dat iedereen daarvan profiteert. 
Wat kunnen mensen met een andere achtergrond voor ons betekenen? 
Wat brengen ze mee aan culturele rijkdom? Wat brengen ze binnen aan 
levenservaring? Pluriformiteit is voor de universiteit van wezensbelang.  
En de universiteit is (nog) niet pluriform genoeg.” 

WW: “Misschien kunnen vergelijkbare initiatieven – zoals Incluusion, 
het buddyproject, Meet the Professor, Summerschool Junior – op den duur 
gebundeld worden onder de noemer RechtOpLeren. Alle projecten zijn ons 
even lief, ze beogen allemaal hetzelfde: geef jonge mensen die willen en 
kunnen een kans!”

“Met een klein  
beetje hulp neem 
je barrières weg  
en zorg je voor 
meer kansen-
gelijkheid”

IEDEREEN HEEFT RECHT OM TE LEREN

Donateurs die een grotere schenking 
doen bepalen vaak zelf voor welk 
specifiek doel hun gift bestemd is. 
Zij stellen dan een fonds op naam in. 
De insteller bepaalt zelf de naam en 
doelstelling van het fonds op naam. 
Zo is het doel van het RechtOpLeren 
Fonds om leerlingen en studenten 
in een achterstandspositie te 
stimuleren het maximale uit hun 
talenten te halen, op weg naar of in 
het hoger onderwijs. Het Utrechts 
Universiteitsfonds zorgt voor het 
beheer van de fondsen op naam.  
Dat zijn er inmiddels zo’n twintig  
en dat aantal groeit. Op pagina 22 
vindt u het volledige overzicht.

uu.nl/organisatie/alumni/draag-bij/
fondsen-op-naam

Lieke Dekker van het 
wetenschaps  knooppunt en 
aanvrager voor buddyprogramma 
Debuut: “Ondersteuning uit 
het RechtOpLeren Fonds maakt 
het mogelijk om in 2019 ons 
buddyprogramma te verbeteren en 
te vergroten van vijftien naar dertig 
leerlingen. Daar zijn we enorm blij 
mee. Debuut koppelt leerlingen uit 
groep 8, wiens ouders en broers 
of zussen niet hebben gestudeerd, 
aan huidige UU-studenten met een 
soortgelijke achtergrond. Samen 
gaan ze bijna een jaar op pad 
binnen de universiteit en doen mee 
aan UU-activiteiten. Zo leren ze de 
universiteit kennen en krijgen ze  
een rolmodel dat ze van huis uit  
niet hebben.” 
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Het aandeel fondsen op naam in 
de portefeuille van het Utrechts 
Universiteitsfonds groeit. In 2018 
waren het er 27. En de belangstelling 
van donateurs voor het instellen  
van een fonds op naam is stijgend.

Bij een fonds op naam bepaalt de oprichter – dat kan 
een particulier zijn, maar ook een stichting of een andere 
organisatie – zelf het doel en de naam van het fonds.
Het Utrechts Universiteitsfonds zorgt voor het beheer van 
het vermogen en voor het toekennen van het beschikbare 
bestedingsbudget volgens het doel van het betreffende fonds. 
Zo bepaalt u dus zelf de impact van uw gift. Een fonds op 
naam instellen kan vanaf een gift van 50.000 euro.

Een fonds op naam oprichten kan ook door het bestemmen 
van (een deel van) een nalatenschap aan de universiteit. Een 
combinatie van schenken bij leven en een nalatenschap is ook 
mogelijk. Vaak wordt een fonds op naam bij leven ingesteld 
en na overlijden aangevuld vanuit de nalatenschap. 

Bijdragen aan een bestaand fonds op naam kan ook. Van 
de 27 fondsen op naam die het Utrechts Universiteitsfonds 
beheert zijn er twaalf fondsen die ook – elk voor hun eigen 
doelstelling – fondsen werven. Op deze pagina’s geven wij 
u een overzicht van de fondsen op naam in 2018.

Wilt u bijdragen aan een bestaand fonds op naam? 
Kijk dan op: uu.nl/organisatie/alumni/draag-bij/
draag-bij-aan-een-bestaand-fonds-op-naam.

Wilt u meer weten over het instellen van een fonds 
op naam? Kijk dan op: uu.nl/organisatie/alumni/
draag-bij/fondsen-op-naam.

Bepaal zelf het 
doel van uw gift

FONDSEN OP NAAM
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Vrienden Botanische Tuinen maakt 
projecten mogelijk op het gebied 
van natuureducatie, bio diversiteit, 
wetenschapseducatie en cultuur die  
in de Botanische Tuinen plaatsvinden.

Het BINF Fonds ondersteunt 
wetenschappelijk relevant en 
maatschappelijk irrelevant 
onderzoek in de bio-informatica, 
waar reguliere financiering niet 
in voorziet.

* Het RechtOpLeren Fonds stimuleert 
leerlingen en studenten afkomstig 
uit een achterstandspositie, om het 
maximale uit hun talenten halen op 
weg naar of in het hoger onderwijs. 
Zie het verhaal op pagina 20.

Het Hofvijver Fonds is een initiatief 
van de Haagse Hofvijverkring en 
bevordert Utrechts wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs en kent 
bijvoorbeeld beurzen toe aan 
talentvolle promovendi.

* Het UCU Scholarship Fund verstrekt 
beurzen aan studenten van het 
University College Utrecht die deze 
opleiding zonder financiële steun niet 
zouden kunnen bekostigen.

* Het Jubileumfonds 
Diergeneeskunde steunt 
wetenschappelijk diergeneeskundig 
onderzoek en stimuleert onderzoek 
dat een vermindering van proefdier -
gebruik beoogt.

Het Minderhoud Fonds is opgericht 
uit een nalatenschap van een 
alumna en verstrekt beurzen voor 
prestigieuze studieprojecten of 
stages van U.V.S.V./N.V.V.S.U.-leden.

Het Ronald van Kempen Urban 
Geography Fund stimuleert 
promotie- en postdoc-onderzoek 
op het gebied van sociale geografie 
en planologie. 

Het Olaf Schuiling Fonds maakt 
fundamenteel onderzoek op het 
terrein van de geochemie mogelijk, 
waar reguliere middelen 
tekortschieten.

Het Dr. A.F. Monna Fonds heeft als 
doel het bevorderen van wiskundig 
onderwijs en onderzoek aan het 
Mathematisch Instituut van de 
Universiteit Utrecht.

Het Yvoor Fonds stimuleert een 
brede internationale ontwikkeling 
van ambitieuze Utrechtse studenten.

Vrienden Diergeneeskunde 
Universiteit Utrecht maakt hét 
verschil voor dieren. Met weten-
schappelijk onderzoek, aansprekende 
projecten en zorg die het welzijn en 
de gezondheid van dieren duurzaam 
verbetert.

Het ROSANNA Fonds voor vrouwen 
stimuleert academische ontwikkeling 
van getalenteerde vrouwen aan 
de Universiteit Utrecht. 

Het Martijn Zwart Fonds verstrekt 
financiële bijdragen aan Amerikaanse 
en Canadese studenten zodat zij 
onder wijs kunnen volgen of onderzoek 
kunnen doen aan het James Boswell 
Instituut van de Universiteit Utrecht.

Het Christiane Seidel Fonds heeft 
als doel het bevorderen van de kennis 
van de Duitse taal en cultuur aan de 
Universiteit Utrecht en daarmee in 
Nederland.

Het Cor en Tine Drooger Fonds 
steunt wetenschappelijk onderzoek 
en onderwijs op het gebied van 
geowetenschappen en specifiek 
paleontologie en bio-geologie.

Het Complex Systems Fund stimuleert 
wetenschappelijk onderzoek en onder-
wijs aan de Universiteit Utrecht op het 
terrein van complexe systemen.

Het Fonds Internationaal Economisch 
Recht is ingesteld uit de nalatenschap 
van emeritus hoogleraar Verloren 
van Themaat en bevordert onderwijs 
en onderzoek op het gebied van 
internationaal economisch 
publiekrecht.

Het Godard Van Reede Fonds  
financiert een onderzoek naar de 
maatschappelijke rol en positie van 
enerzijds de adel in Utrecht en ander-
zijds van de leden van de Ridderlijke 
Duitsche Orde Balije van Utrecht in  
de Nederlandse samenleving.

Het Swaantje Mondt Fonds stelt 
Utrechtse promovendi in staat om 
een deel van hun onderzoek in het 
buitenland te doen, en buitenlandse 
promovendi om dat aan onze 
universiteit te doen.

Het Maria Naundorf van Gorkum 
Fonds bevordert een juiste wijze van 
medische behandeling van dieren, 
en het opnemen en tijde lijk huisvesten 
van zwervende, gewonde of zieke 
dieren en het zoeken van goede 
tehuizen voor plaatsbare huisdieren.

Het Scrinerius Fonds verstrekt 
leningen en studiebeurzen 
aan studenten Geneeskunde, 
Diergeneeskunde en Biomedische 
wetenschappen.

* Het Professor A.R. de Bruijn Fonds 
steunt onderwijs en onderzoek op het 
gebied van het notarieel recht aan de 
Universiteit Utrecht.

Het Truida Schok Fonds is ingesteld 
vanuit een nalatenschap en levert een 
bijdrage aan de huisvestingskosten van 
internationale studenten die middels 
een Utrechts Excellence Scholarship 
aan de Universiteit Utrecht studeren.

Het Aurelius Fonds steunt talentvolle 
(bij voorkeur niet-EU) studenten 
die aan de Universiteit Utrecht een 
opleiding volgen in de (bio-)medische 
wetenschappen of de life-sciences. 

Het Trappeniers-Wols Fonds 
ondersteunt experimenteel 
(promotie-)onderzoek bij voorkeur  
op, maar niet beperkt tot het gebied 
van exacte en levenswetenschappen.

* Het Familie van Leerzem Fonds is 
ingesteld uit de nalatenschap 
van alumna geneeskunde mevrouw 
van Leerzem. Lees haar verhaal 
vanaf pagina 14.

Actief wervende fondsen op naam. 
U bent van harte uitgenodigd als 
donateur bij te dragen.

Niet-actief wervende 
fondsen op naam.

        *  Nieuw

http://uu.nl/organisatie/alumni/draag-bij/draag-bij-aan-een-bestaand-fonds-op-naam
http://uu.nl/organisatie/alumni/draag-bij/draag-bij-aan-een-bestaand-fonds-op-naam
http://uu.nl/organisatie/alumni/draag-bij/fondsen-op-naam
http://uu.nl/organisatie/alumni/draag-bij/fondsen-op-naam


Afgelopen zomer werd de meisjesdroom van 
student Diergeneeskunde Anne Tersmette
werkelijkheid: met haar eigen paard een kür  
op muziek rijden tijdens een belangrijke 
wed strijd. Ze leerde veel van het intensieve 
proces dat daaraan voorafging. “Zonder 
doorzettingsvermogen hadden Aron  
en ik dit niet kunnen bereiken.”  

Aron en Anne zijn al twaalf jaar samen. Het Haflingerpaard en de dier-
geneeskundestudent hebben met z’n tweeën dus al heel wat meegemaakt. 
Ze maakten onder meer een trektocht door Polen en Tsjechië, een reis met  
de wagen door Duitsland en Nederland en doen mee aan wedstrijden, 
tussen de paarden van een ander ras. “Haflingers zijn eigenlijk pony’s  
en hebben dus relatief korte benen”, legt Anne uit. “Heel anders dus dan 
de dressuurpaarden die je op de Olympische Spelen ziet. Volgens mij is  
het Haflingerstamboek het enige stamboek met een eigen EK.” 

En aan dat EK nam Anne afgelopen zomer voor het eerst deel, na een 
zeer intensief voorbereidingsjaar. In aanloop naar het toernooi trainde ze 
vijf tot zes keer per week. “Dan had ik een etentje gehad en moest ik daarna 
nog gaan trainen met Aron, ook bij guur weer.” Lachend: “Ik geloof dat ik 
nu een beetje weet wat topsporters voor hun sport over moeten hebben.”

WELKOM CADEAU
Naast het intensieve trainingsprogramma, moest Anne ook alle logistiek 
en financiën zelf regelen. De reis naar Stadl-Paura in Oostenrijk, de vacci-
naties en het bloedonderzoek van Aron, het verblijf daar en de deel  name 
zelf: in totaal kostte dit avontuur zo’n drieduizend euro. Daarom ging ze 
op zoek naar sponsoring.

Tersmettes tutor bij Diergeneeskunde vertelde haar dat het 
Utrechts Universiteitsfonds extracurriculaire projecten van studenten 
ondersteunt, als die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ze 
diende een aanvraag in. “De bijdrage van duizend euro van het Utrechts 
Universiteitsfonds was een ontzettend welkom cadeau, net als de andere 
bijdragen van sponsoren.” 

EEN MEISJESDROOM
Ze hielpen Anne bij het laten uitkomen van haar meisjesdroom. “Ik was als 
kind echt zo’n paardenmeisje. Vroeger op de fiets van en naar school dacht 
ik al na over hoe een kür eruit zou moeten zien. En toen reed ik daar dus 
mijn eigen kür op de muziek van Game of Thrones voor een publiek. Dat was 
echt supergaaf.” 

Anne werd zesde, een resultaat waar ze inmiddels tevreden over is. 
“Toen baalde ik wel. Ik had weleens beter gereden en tot en met de vijfde 
plaats waren er prijzen. Maar ik realiseer me ook dat dit iets nieuws was 
voor ons allebei.” 

DOELEN STELLEN
De student vergelijkt de intensieve route 
naar het EK met haar studie. “Toen ik aan 
Diergeneeskunde begon was ik ook naïef,  
ik had geen idee wat er allemaal bij kwam 
kijken. En als ik straks klaar ben, begint het pas 
echt. De voorbereiding op het EK was ook een 
grote ontdekkingsreis. En het begon pas echt 
toen ik in Oostenrijk was. Dit hele avontuur 
bevestigde voor mij dat als je jezelf een doel 
stelt en hard werkt, je dat doel ook kunt halen.” 

Na het EK namen Aron en Anne twee 
maanden vrij, maar inmiddels zijn er alweer 
nieuwe doelen gesteld. “Met de gewone 
wedstrijden die we rijden zijn we de afgelopen 
jaren steeds een niveau gestegen. Ik wil nu graag 
naar ZZ-licht en misschien daarna nog wel 
naar de subtop. Steeds als ik denk: ‘nu zitten we 
op ons max’, worden we toch weer tweede of 
eerste, tussen de ‘echte’ dressuurpaarden. Aron 
en ik zijn dus gelukkig nog lang niet uitgeleerd.”

STUDENTEN-
COMMISSIE

Het Utrechts Universiteitsfonds 
steunt student life aan onze 
universiteit door jaarlijks 80.000 
euro beschikbaar te stellen voor 
subsidies. Dit bedrag is afkomstig 
uit de donaties van de Vrienden van 
ons fonds. Studentenorganisaties 
én individuele studenten kunnen 
subsidie aanvragen voor activiteiten 
die buiten het curriculum bijdragen 
aan de persoonlijke en academische 
ontwikkeling van studenten. De 
studentencommissie van het Utrechts 
Universiteitsfonds behandelt de 
aanvragen. Zo brachten in 2018 twee 
studenten Biologie een kinderboek uit 
over het menselijk lichaam, werden 
er tientallen studentensymposia 
georganiseerd en bezocht menig 
student met steun een congres  
in het buitenland.

Het bestuur van de studenten-
commissie van het Utrechts 
Universiteitsfonds 2018-2019:

Studenten kunnen voor 10 euro  
per jaar Vriend worden van het 
Utrechts Universiteitsfonds.  
Zo steunen ook studenten de 
subsidies voor student life. In  
2018 kwamen er ongeveer 1.250 
nieuwe student-Vrienden bij na  
een wervingsactie in september.
 
uu.nl/stuf

“Met hard 
werken 
kun je veel 
bereiken”

DIERGENEESKUNDESTUDENT WORDT ZESDE 
BIJ BIJZONDER EUROPEES KAMPIOENSCHAP

Rozemarijn van Rhenen

Daan Verkaik

Froukje Smits

Myrthe Buckens
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Donaties 
maken 
onderzoek 
mogelijk

De wonderlijke combinatie honden en defensie 
loopt als rode draad door het leven van Emmy 
van Houtert. Sinds 2017 is ze promovenda 
bij het ‘VPWRproject’, een onderzoek van de 
faculteit Diergeneeskunde naar hulphonden 
en de manier waarop ze veteranen met PTSS 
helpen. “Het is bijzonder om te horen welk 
effect deze honden op hele gezinnen hebben.” 

Als peuter hing Van Houtert al om de nek van rottweiler Bora. Haar 
ouders hadden Bora aangeschaft omdat haar vader bij defensie werkte en 
regelmatig lang op uitzending was. Van Houtert: “Mijn moeder voelde 
zich veiliger met die hond in huis.” Ze studeerde later Dierwetenschappen 
in Wageningen en deed haar afstudeeronderzoek bij de militaire honden-
geleiders op vliegbasis Woensdrecht. Onderzoeksproject V-PWR, waar 
Van Houtert nu voor werkt, is een initiatief van UU-onderzoekers Nienke 
Endenburg en Joris Wijnker. 

PIONIEREN
Haar promotie-opdracht mocht ze zelf verzinnen. Veteranen met een 
hulphond rapporteren dat ze zich beter voelen. Maar wat betekent dat nou 
echt? En hoe zit het met het welzijn van de honden? “Zo’n hond is veel 
meer dan een hulpmiddel. Mensen hechten zich eraan en het welzijn van 
de een, beïnvloedt het welzijn van de ander”, zegt Van Houtert. “Zeker in 
2017 was er nog weinig over dit onderwerp bekend, dus we zijn echt aan 
het pionieren.” 

Daarom begon ze met een literatuurstudie.  
De conclusie: we weten eigenlijk nog niets. “Er 
waren een paar pilotstudies, maar het ontbrak 
aan controlegroepen en langetermijnstudies. 
Naar het welzijn van honden was zelfs nog 
helemaal geen onderzoek gedaan, terwijl dat 
vanuit ethisch oogpunt relevant is: als we iets 
van dieren vragen, moeten we ook zeker weten 
dat we goed met ze omgaan.” 

NIEUWE MEETMETHODIEK
Inmiddels heeft Van Houtert een meetmethodiek 
ontwikkeld. “Daarvoor meten we zowel bij 
honden als mensen de hormonen in het lichaam 
en tevens hun algemene activiteit. Beide kunnen 
iets zeggen over hoe zowel hond als mens zich 
voelt.” Ook bouwt V-PWR aan controlegroepen: 
een van mensen die nog geen hond hebben, 
een van veteranen zonder PTSS, en een 
huishondengroep van vergelijkbare rassen als 
de hulphond. Daardoor kan Van Houtert straks 
verschillen in welzijn meten tussen veteranen 
met en zonder hulphond, met en zonder 
PTSS, maar ook verschillen in welzijn tussen 
hulphonden en huishonden. 

DOORGEVEN
“Dit onderzoek draait volledig op donaties 
en giften”, vertelt Van Houtert. “Omdat het 
onderzoeksgebied nog in de kinderschoenen 

staat en er bijvoorbeeld nog niet echt meetmethoden zijn, is het 
moeilijk om grote fondsen aan te schrijven. De hulp van het Utrechts 
Universiteitsfonds, dat het project koppelde aan de wervingscampagne 
‘Doorgeven’, was dan ook een welkome impuls. Niet alleen op financieel 
vlak, maar ook omdat het fonds veel publiciteit aan ons project gaf. 
“Daardoor hebben we ook van individuen en andere organisaties donaties 
gekregen.” 

WANDELEN
Van Houtert heeft voor haar onderzoek al veel veteranen met een 
hulphond ontmoet. Ze is steeds weer onder de indruk van de manier 
waarop deze mensen geholpen zijn. “Hulphonden zien aan een lichaams-
houding en een gezichtsuitdrukking hoe iemand zich voelt en kunnen 
daarnaar handelen. Zo’n hond is daarnaast ook een goede motivatie om 
naar buiten te gaan en te wandelen, om je zo te onttrekken aan stress en/
of prikkels.” Laatst was Van Houtert bij een veteraan die zelf al honden 
had, maar toch ook nog een hulphond nodig had. “Die hulphond is echt 
met hem bezig, anders dan zijn andere honden. Hij heeft daar veel aan en 
zijn gezin ook, doordat die man zich beter voelt. Dit zijn de verhalen die 
ons onderzoek extra waardevol maken.” 

ONDERZOEK NAAR RELATIE HULPHONDEN 
EN VETERANEN MET PTSS

‘Doorgeven’ is de naam van de 
jaarlijkse wervingscampagne die 
het Utrechts Universiteitsfonds 
organiseert. Vrienden, alumni, 
medewerkers en studenten geven 
gul aan projecten die het fonds 
jaarlijks selecteert. In 2018 bracht 
u het prachtige bedrag van 191.555 
euro bij elkaar. Een bedrag dat werd 
verdeeld onder vier mooie projecten. 
Naast het V-PWR-onderzoek steunde 
het Utrechts Universiteitsfonds 
excellente studenten via de 
Utrecht Excellence Scholarships, 
vluchtelingstudenten via Incluusion 
en het onderzoeksproject ‘Kasboekje 
van Nederland’, waarbij de financiële 
geschiedenis van Nederland in kaart 
wordt gebracht.

Ook in 2019 vraagt het Utrechts 
Universiteitsfonds steun voor 
wederom vier mooie Doorgeven-
projecten.

uu.nl/doorgeven

DOORGEVEN
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Where impact 
gets rewarded

EERSTE AGNITES VROLIKPRIJS VOOR ONDERZOEK
NAAR DUURZAAM WATERBEHEER

Op 22 februari 2018 won Daphina Misiedjan de eerste Agnites Vrolikprijs. 
Zij ontving de prijs tijdens de eerste editie van het Agnites Vrolikdiner. 
Het Utrechts Universiteitsfonds introduceerde deze bijzondere prijs 
dankzij de nalatenschap van alumna Tandheelkunde Cobi de Bree. 
Jaarlijks kent het fonds een geldbedrag van 25.000 euro toe aan een 
talentvolle wetenschapper verbonden aan onze universiteit, die onderzoek 
doet dat bijdraagt aan het beantwoorden van actuele maatschappelijke 
vraagstukken. 

Met deze prijs laat het fonds zien dat de impact van onderzoek aan onze 
universiteit belangrijk is en wordt beloond. Daphina Misiedjan doet 
onderzoek naar hoe het recht een rol speelt bij het eerlijk en duurzaam 
verdelen van water in onze wereld. De prijs is genoemd naar Dr. Agnites 
Vrolik. Hij studeerde wis- en natuurkunde en was de eerste voorzitter van 
het Utrechts Universiteitsfonds. En met het feestelijke diner, waar de 
prijs werd uitgereikt, is een nieuwe traditie geboren.

“Deze prijs geeft mij vooral een steuntje in de rug om verder te gaan 
met mijn onderzoek en ondersteunt mij in mijn verdere ontwikkeling. 
Daar ben ik heel erg blij mee.” — Daphina Misiedjan

CERTIFICAAT VOOR ALLE NIEUWE BURSALEN

Op 3 oktober 2018 heetten wij alle nieuwe studenten met een scholarship 
welkom op onze universiteit. Alle nieuwe studenten, met ofwel een Utrecht 
Excellence Scholarship, een Holland Scholarship of een Bright Minds 
Scholarship, kregen uit handen van collegevoorzitter Anton Pijpers een 
officieel certificaat. Voor donateurs van het Utrechts Universiteitsfonds 
was het een mooie gelegenheid om zelf te zien hoe blij de studenten zijn 
met de kans die zij zo gekregen hebben om aan de Universiteit Utrecht 
te studeren. Ook scholarship-alumni en studenten die nu hun tweede 
studiejaar ingaan dankzij een beurs, waren gekomen om hun opvolgers 
welkom te heten in Utrecht. 

UCU BESTAAT 20 JAAR!

Het Utrecht University College vierde in augustus haar twintigjarig 
bestaan. In 1998 was Utrecht de eerste Nederlandse universiteit die 
startte met een college naar Angelsaksisch model, waar studenten zich 
breed oriënteren. Twintig jaar later is UCU een van de faculteiten waar 
in 2018 als pilot een alumni officer is gestart. Alumni waren dan ook 
nadrukkelijk uitgenodigd voor de lustrumfeestweek, met onder meer een 
tentoonstelling en een documentaire. Tijdens het lustrumdiner wisselden 
alumni, huidige studenten en donateurs ervaringen uit.

ACTIVITEITEN 2018
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JAARBIJEENKOMST IN MUSEUM SPEELKLOK

Het Utrechts Universiteitsfonds is haar Vrienden en donateurs zeer 
dankbaar voor hun trouwe steun. Daarom nodigen wij hen jaarlijks uit 
voor de jaarbijeenkomst. In 2018 kwamen wij samen in Museum Speelklok. 
Het thema van de middag was diversiteit. Haza Rahim (universitair docent 
Sociale wetenschappen en winnaar van de prijs Docenttalent van het 
jaar 2018 sprak over diversiteit in het onderwijs. We keken terug op een 
succesvol jaar, waarin uw giften terecht zijn gekomen daar waar ze echt 
van meerwaarde zijn. Lodewijk Hijmans van den Bergh overhandigde 
collegevoorzitter Anton Pijpers de opbrengst van de Doorgeven-campagne 
2018. In een video vertelden verschillende ontvangers van steun van ons 
fonds – zoals vluchtelingstudente Dima Allaham uit Syrië en studente  
Phy Hnin Thwin uit Myanmar – over waarom zij daar zo blij mee zijn.  
Ze bedankten de donateurs persoonlijk voor hun bijdragen. 

U kunt deze video terugkijken: 
www.uu.nl/organisatie/alumni/utrechts-
universiteitsfonds/jaarbijeenkomst-2018

UNIVERSITEITSDAG

Elk jaar is het weer een feest: de traditionele ‘terugkomdag’ van alumni 
naar hun alma mater. In 2018 vond die plaats op 14 april. Na een ochtend-
programma met rondleidingen in het Hubrecht Instituut, het Utrecht 
Science Park en Fotodok verplaatsten we ons in tuktuks naar het 
Academiegebouw. Dit jaar was het thema Future of Work: de toekomst van 
de arbeidsmarkt. In twee lezingenrondes deelden wetenschappers van 
de Universiteit Utrecht vanuit uiteenlopende disciplines hun kennis over 
en lopend onderzoek naar veranderend personeelsbeleid, algoritmen, 
netwerken en steeds flexibeler wordende arbeidsrelaties. Feestelijke 
afsluiter van de dag was de uitreiking van de Vliegenthart Scriptieprijs, die 
werd gewonnen door Aafje de Roest (master Nederlandse letterkunde).

BIJZONDERE LEERSTOEL

Prof. dr. Stijn Ruiter heeft sinds 2014 een bijzondere leerstoel aan de 
faculteit Sociale wetenschappen. Hij richt zich op onderzoek naar sociale 
en ruimtelijke aspecten van crimineel en ander deviant gedrag. Hij is 
senior onderzoeker en MT-lid bij NSCR (Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving), een nationaal onderzoeksinstituut 
van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
Het Utrechts Universiteitsfonds heeft de ambitie om in 2019 en verder 
weer meer (bijzondere) leerstoelen mogelijk te maken.
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