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[ JUBILEUM

Jubileumviering

datum, plaats: 11 april 2016, de 125e verjaardag van de KNPV, Reehorst, Ede
aantal deelnemers: 280
organisatie: KNPV-bestuur en WessEvents
effect: een grootse, waardige viering van de verjaardag, toekomstvisie

Van ons prachtige jubileumfeest is al eerder uitge-
breid verslag gedaan. Wat was het een mooie dag! 
Een reünie voor velen, een eerste kennismaking 
voor sommigen, een feest voor allen! Sprekers 
Zadoks, Fresco, Johnson, Bakas en Boonekamp 
namen ons mee vanuit het grijze verleden tot in 
de verre toekomst. Een ander hoogtepunt was 
het uitkomen van de unieke Kroniek over 125 jaar 
KNPV en de plantenziektekunde als vakgebied, 
geschreven door Jacques Horsten. Een indrukwek-
kende prestatie, terecht gevolgd door een erelid-
maatschap later in het jubileumjaar. En als klap op 
de vuurpijl het erelidmaatschap van prof. Zadoks.
Hieronder volgt een korte samenvatting van de 
dag, een tweede greep uit de foto’s gemaakt door 
Guy Ackermans en de tekst van de lezing van 
prof. Zadoks.

De uitdagingen voor de toekomst

Louise Fresco noemde als de perspectiefrijkste 
drie ontwikkelingen om te voldoen aan de ver-
dubbelde vraag naar voedsel in 2050 “de plan-
tenverdeling (inclusief alle nieuwe technieken), 
het denken in ecosystemen en de geïntegreerde 
bestrijding van ziekten en plagen.” Ze riep de 
aanwezigen op om mee te helpen aan een brede 
acceptatie van de wetenschap en het vertellen van 
“het hele verhaal”.

ISPP-voorzitter Greg Johnson stelde dat duurzame 
ontwikkeling gestoeld is op drie pijlers: “Het komt 
alleen tot stand als de hele maatschappij ervan 
profiteert, als het economisch haalbaar is en als 

het milieu er niet onder lijdt.” Voor de totstand-
koming van die duurzame ontwikkeling zag hij 
een aantal doelstellingen en randvoorwaarden, 
zoals bijvoorbeeld beschikbaarheid van voedsel, 
onderwijs, gelijkwaardigheid van individuen, en 
hernieuwbare energie.

Visionair Adjiedj 
Bakas riep ons op 
om de komende 
stroomversnelling 
aan veranderingen te 
omarmen. Ook al ben 
je het bijvoorbeeld niet 
eens met een terugtre-
dende overheid en een 
verdergaande privatise-
ring: niet klagen maar 
eropuit met een goed 
verhaal! Omarm ook de nieuwe technologieën die 
de wereld totaal zullen veranderen. En combineer 
kennis uit verschillende vakgebieden.

Al deze bijdragen gaven dus genoeg aan-
knopingspunten voor de KNPV met haar diver-
siteit aan kennis en vakgebieden. Daar sloot 
Piet Boonekamp bij aan, met name in hoe de 
KNPV-kennis meer relevantie kan krijgen in de 
maatschappij. Hij refereerde daarbij naar debat-
ten, met KNPV als onafhankelijke moderator, 
maar ook naar de kennis van verleden en heden 
voor de toekomst. De vereniging heeft tot taak de 
verschillende vak gebieden en partijen bij elkaar 
te brengen.

Adjiedj Bakas.

Oude en jonge bekenden.
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Louise Fresco ontving 
het eerste exemplaar 
van de Kroniek ‘Het 
verleden van onze 
toekomst’ uit handen 
van KNPV-voorzitter 
Piet Boonekamp; rechts 
de schrijver Jacques 
Horsten.

Sfeervolle ambiance.

Buffetten.

Cadeaus van vrienden.


