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Interview
Interview met Ray Martyn, president van de
American Phytopathological Society (APS),
tijdens het eeuwfeest-congres ’History of Excellence and a Future of Promise’ van 26-30 juli
2008 in Minneapolis, Minnesota, USA.
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Tijdens het afgelopen jaar bent u President geweest
van APS. Wat zijn voor u de belangrijkste doelen
geweest tijdens die periode en wat is er bereikt?
Allereerst natuurlijk de organisatie van de Centennial Meeting. Uiteraard hebben velen in de afgelopen jaren hier naartoe gewerkt, maar tijdens
het laatste jaar komen allerlei organisatorische
dingen bij elkaar.
Een ander aspect waar ik me sterk voor gemaakt
heb is het tot stand brengen van internationale
samenwerking van andere plantenziektekundige
verenigingen. APS is hiermee een aantal jaar
geleden begonnen en dat heeft er in geresulteerd
dat dit jaar een samenwerking met de Chinese
plantenziektekundige vereniging tot stand is
gekomen. Nu zijn we bezig met verenigingen uit
andere landen, zoals de KNPV uit Nederland. Ik
ga me er sterk voor maken dat toekomende APSpresidenten deze lijn voort zullen zetten.
Verder zijn we erg bezig geweest met de organisatiestructuur van APS. De vereniging is heel
groot geworden en bestaat uit een groot aantal
werkgroepen, bureaus en besturen. Dat maakt
het moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen en
tijdig besluiten te nemen. We zoeken naar een
organisatiemodel om met die grote groep snel te
kunnen reageren.
Verder zijn we sterk betrokken bij de politiek.
Twee keer per jaar overleggen we uitgebreid met
beleidsmakers en politici in Washington DC
en met de staﬂeden van de organisaties die de
onderzoekssubsidies verlenen, zoals de National
Science Foundation en de USDA. Op die manier
heeft de vereniging grote invloed.
Dat klinkt als een full-time baan. Doe je dit naast
een andere functie?
Alles wat ik doe voor APS is vrijwilligerswerk.
Daarnaast ben ik hoogleraar aan Purdue University. Ik ben 8,5 jaar hoofd geweest van het Department of Plant Pathology en sinds anderhalf jaar
gewoon hoogleraar.
Zo’n dubbelfunctie kan een zware wissel trekken op het gezinsleven. Bij het congres heb ik al
uw vrouw, dochter, schoonzoon en aankomend
kleinkind ontmoet. Hebt u ze daarom maar meegebracht?
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Nou dat klopt. Je
kunt niet zo’n bestuurs- of leidinggevende functie
bekleden als je
gezinsleden daar
niet achter staan.
We zijn altijd druk
en vaak van huis.
Ondersteuning
van hen is cruciaal.
Zou je aankomende studenten
adviseren om
Ray Martyn, APS-president
plantenziektekunde te gaan
studeren?
Absoluut! Je kunt hierin een fantastische carrière opbouwen. Door ziekten en plagen gaat nog
steeds een groot deel van onze gewasopbrengsten verloren. Plantenziektekunde is nu wel heel
anders dan 35 jaar geleden toen ik studeerde. Het
is nu heel interdisciplinair. Plantenziektekunde
is een heel belangrijk onderdeel geworden van
de wereldwijde landbouw en gezondheid van de
mens. Naast speciﬁeke gewasaantastingen wordt
er meer gekeken naar het belang wereldwijd:
nationaal en internationaal, ook voor ontwikkelingslanden. Het heeft ook niet alleen meer te maken met zieke planten, maar met veranderende
gewaskeuzes, eiwitgehaltes etc.
Wat zijn je toekomstplannen, nu je binnenkort als
APS-president wordt opgevolgd?
Ik blijf zeker bij de vereniging betrokken. Je klimt
niet op tot de top om dan de boel zomaar achter te
laten. En dat kan ook goed binnen APS. Kijk maar
naar de mensen die de leiding hebben in allerlei
commissies en werkgroepen in onze vereniging:
veel van hen zijn oud-bestuursleden. Daar zie ik
wel een rol voor me weggelegd. Ik ben er zeker van
dat Jim Moyer, de volgende president, en Barbara
Christ, die hem weer op zal volgen, mij aan het
werk zullen zetten. Ik zal me er graag voor inzetten.
Een laatste vraag: meestal heb je het tijdens je
eigen conferentie zo druk dat je geen tijd hebt om
zelf de presentaties bij te wonen. Ga je nog iets
bezoeken?
Jazeker. Het klopt wel dat het er vaak bij inschiet,
maar als ik er bij ben dan wordt ik er wel weer
door opgeladen. Vorig jaar was dat ook zo, toen
ik verantwoordelijk was voor het programma van
het congres in San Diego. Als het lukt, knijp ik er
tussenuit om een paar presentaties bij te wonen.
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