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Steun de
grutto

Soms krijg je als fonds een grote donatie. Daar 
zijn we uiteraard erg blij mee, al kan de aanleiding 
droevig zijn. Een grote gift biedt wetenschappers 
de mogelijkheid nieuwe wegen in te slaan of  
voor langere tijd aan een project te werken. De 
afgelopen periode heeft het Ubbo Emmius Fonds 
meerdere grote giften en nalatenschappen  
ontvangen. En dat is wel heel bijzonder. 
De stichting Lymph&Co doneerde € 772.000 voor 

het onderzoek van Joost Kluiver en Anke van den Berg naar lymfeklier-
kanker. Zij kunnen dankzij deze gift een uitgebreid onderzoek opzetten 
naar een recent ontdekt, belangrijk netwerk van genen die de groei van 
lymfeklierkankercellen sterk beïnvloeden. Wellicht vinden ze nieuwe 
aanknopingspunten voor het ontwikkelen van alternatieve therapeutische 
benaderingen. Lymph&Co is opgericht door alumnus Bernhard van  
Oranje, die zelf in 2013 met lymfeklierkanker werd geconfronteerd. 

Eveneens zeer bijzonder zijn de twee grote nalatenschappen die we vorig 
jaar verkregen. Mevrouw J.F. Nater-de Jong liet een bedrag na van naar  
verwachting € 280.000 ten goede van het J.P. Naterfonds, een Fonds op 
naam ter nagedachtenis aan haar echtgenoot Johan Nater, die jarenlang 
als hoogleraar Dermatologie verbonden is geweest aan de RUG. Een  
tweede nalatenschap, van naar verwachting € 1.300.000, is van alumna 
mevrouw Mr. J.E.M. van der Vegt. Zij was in haar werkzame leven docent 
aan de Bibliotheek- en Documentatieacademie en had een sterke  
verbondenheid met wetenschap. Deze nalatenschap zal vooral worden 
aangewend voor innovatieve projecten van de RUG. 

Tot slot ontvingen wij een schenking van een alumnus die anoniem wenst 
te blijven. Het gaat om certificaten van aandelen in een vennootschap, 
waarvan verwacht wordt dat ze een aanzienlijk bedrag vertegenwoordi-
gen. Gezien de complexiteit is de exacte omvang van deze gift nog niet te 
bepalen. Met de donateur is uitvoerig besproken hoe de donatie besteed 
zal gaan worden: er wordt een Fonds op naam opgericht dat fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek ondersteunt, met name op het gebied van de 
Exascale Technology (zoals big data). Dankzij deze gift kan het European 
Research Center for Exascale Technology (ERCET) een samenwerkings- 
verband van de RUG met IBM, UMCG en Astron een enorme impuls krijgen. 
Zoals ik aan het begin van deze column al schreef: dit is heel bijzonder.

Gerbrand Visser
directeur Ubbo Emmius Fonds

T wee jaar geleden werd 
de grutto verkozen tot 
de Nationale Vogel van 
Nederland. Maar het 

gaat niet goed met deze oer-Neder-
landse trekvogel. In de afgelopen 
25 jaar is het aantal meer dan 
gehalveerd. 2016 was opnieuw een 
dramatisch slecht broedseizoen. De 
30.000 Nederlandse gruttoparen 
brachten slechts 4.000 jongen 
groot, terwijl er 11.000 nodig zijn 
om de soort in stand te houden. 
Als we niet oppassen is er over 
een aantal jaren nog maar een 
handjevol grutto’s over.

Meer kennis nodig
Theunis Piersma, hoogleraar  
Trekvogelecologie aan de Rijks- 
universiteit Groningen, wil achter-
halen hoe we de grutto het beste 
kunnen helpen. Piersma en zijn 
team bestuderen al jaren de vogels 
én hun internationale leefomgevin-
gen – de grutto overwintert in 

 

West-Afrika en trekt ieder voorjaar 
weer naar Nederland, waar maar 
liefst 85 tot 90% van alle paren 
broedt. In 2014 ontving hij de  
gerenommeerde Spinozaprijs voor 
zijn onderzoek .

Meevliegen
Piersma wil zo veel mogelijk  
grutto’s uitrusten met kleine, 
door zonnepaneeltjes gedreven, 
zendertjes die communiceren met 
satellieten. Zo kan hij als het ware 
meevliegen en een schat aan 
informatie verzamelen over de 
vogels. Die kennis kan helpen bij 
een betere bescherming van het 
leefgebied van de grutto.

Help mee 
Om dit voor elkaar te krijgen is 
Theunis Piersma een crowd- 
fundingactie begonnen. Hij hoopt  
€ 20.000 bij elkaar te brengen, 
zodat hij vier nieuwe grutto’s kan 
zenderen en hun trektochten kan 
volgen. Helpt u mee? 

Op www.rugsteunt.nl leest u  
meer over dit project. U kunt ook 
rechtstreeks doneren door een  
bedrag over te maken op  
NL 37 TRIO 0784906009 t.n.v. 
Stichting Ubbo Emmius Fonds, 
onder vermelding van Grutto.
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Bijzonder

http://www.rugsteunt.nl

