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OVEREENKOMST MET UAF GETEKEND
Wageningen University & Research en stichting voor vluchtelingstudenten UAF hebben
deze week hun samenwerking officieel
bekrachtigd. De universiteit hoopt het aantal
vluchtelingstudenten in Wageningen te verdubbelen van vijf naar tien.

per jaar beschikbaar voor bedreigde wetenschappers. ‘We zijn een kleine, maar wel een internationale universiteit’, stelde Mol. ‘Onze studenten en
medewerkers reizen ook naar landen waar het
niet vanzelfsprekend is dat ze in vrijheid kunnen
studeren. Kwaliteit van leven is een speerpunt.
Daarom vinden wij het zo belangrijk dat we een
bijdrage kunnen leveren om vluchtelingen een
kans kunnen geven zich hier te blijven te ontwikkelen.’
Er werd ook stilgestaan bij het programma
WURth-while, dat sinds het begin van dit collegejaar vluchtelingen zonder verblijfstatus de mogelijkheid biedt gratis vakken te volgen aan WUR.
Momenteel volgen negen vluchtelingen zonder
status een vak. LvdN

Het UAF biedt vluchtelingen met een verblijfstatus ondersteuning bij een studie in Nederland.
UAF-directeur Mardjan Seighali en rector Arthur
Mol ondertekenden een convenant waarin zij
stellen hun samenwerking te intensiveren. In
het verleden werkten het UAF en WUR ook samen, maar dan meer ad hoc.
WUR is ook lid geworden van het netwerk
Scholars at Risk. De instelling stelt twee posities

kort
>> WILLEM DE VOS

Hoogleraar Microbiologie Willem de Vos
ontving op vrijdag 20 oktober een koninklijke onderscheiding. Hij mag zich voortaan
Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw noemen. De Vos is een van de belangrijkste microbiologen in de wereld, aldus de Wageningse burgemeester Geert van
Rumund in zijn toelichting. De Vos heeft een
H-index van boven de 100, wat inhoudt dat
hij meer dan honderd publicaties heeft geschreven die elk meer dan honderd keer zijn
geciteerd. Hij is winnaar van de Spinozaprijs en uitgeroepen tot Nederlands meest
ondernemende onderzoeker, omdat hij ruim
25 patenten op zijn naam heeft staan en
veel startups heeft opgericht. AS
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Koninklijke onderscheiding

Lees ook het artikel Een eeuw Wageningse
microbiologie op pagina 20.

>> STORY TELLING
>> NIEUWE HOOGLERAREN

Jessica Duncan

Wageningen University heeft er twee nieuwe persoonlijke hoogleraren bij: Miranda
Meuwissen en Karel Keesman. Meeuwissen
is per 1 oktober benoemd tot persoonlijk
hoogleraar bij Bedrijfseconomie. Ze doet
onderzoek naar besluitvorming en het verzekeren van bedrijfsrisico’s in de landbouw.
Karel Keesman is per 1 oktober benoemd als
persoonlijk hoogleraar bij Biobased Chemistry and Technology. Hij maakt wiskundige modellen van bijvoorbeeld afvalwaterstromen of de drinkwatervoorziening van
een stad. AS

Teacher of the Year Jessica Duncan is op zoek
naar verhalenvertellers. Daarom organiseert ze
24 november de Diversity Chronicles, een avond
die in het teken staat van mooie verhalen. Volgens Duncan heeft iedereen een verhaal te vertellen, dus iedereen is welkom, vooral mensen
die denken dat hun verhaal er niet toe doet.
Duncan gebruikt voor haar initiatief het geld
dat ze eerder dit jaar ontving voor haar uitverkiezing tot docent van het jaar. Ze hoopt met de
lezingenavond jonge wetenschappers te leren
hoe ze goede verhalenvertellers worden en een
dialoog te beginnen over diversiteit op de campus. LvdN

Meuwissen en Keesman
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Heimwee
Tik! Ik spring op. De commissie loopt
statig naar binnen. Dit is de eerste promotie die ik zie sinds ik zelf promoveerde. De ceremonie zelf doet me weinig.
De omgeving des te meer. Even is het
oude leven terug. Even zie ik voorheen
goede vrienden waarmee het contact
onbedoeld toch verwaterd is.
Een gevoel van heimwee bekruipt mij.
Het was altijd zo gezellig, maar dit komt
nooit meer echt terug. Veel van mijn
vrienden zijn vertrokken naar het buitenland. Vanwege een postdoc of om terug te keren naar het thuisland. Berlijn,
China, de VS, Catalonië.
Mijn vrienden die hier nog wel zitten,
zie ik steeds minder. Het postacademische leven slokt me op. Het lukt me
vaak niet eens om vriendelijke Facebookberichten uit mijn oude leven te beantwoorden (sorry daarvoor), laat staan dat
het me lukt om gezellig een biertje te
drinken.
Sinds ik weg ben uit de universiteitswereld, voel ik me ook minder verbonden.
Ineens ontmoet ik allemaal leuke nieuwe mensen in een meer vergelijkbare situatie. Daar haak ik dan sneller bij aan.
Ik voel me nieuw in Wageningen. Voor
de derde keer. Eerst als student, toen als
promovendus, nu als..., ja, wat ben ik eigenlijk? Steeds weer beland ik in een
ander soort stad. En elke keer blijkt het
er te barsten van open, interessante en
betrokken mensen met wie je snel bevriend raakt.
Dat is de charme van het leven hier.
Maar daar staat tegenover dat het ook zo
weer voorbij is. Dat is Wageningen.
Alles is er tijdelijk.

Stijn van Gils (30) promoveerde onlangs op een onderzoek naar ecosysteemdiensten in de landbouw
en maakt nu de overstap
van de wetenschap naar
de journalistiek.
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