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Jubileum Marianne Roseboom
25 jaar in dienst van de KNPV
Jan-Kees Goud

hoofdredacteur
Gewasbescherming KNPV

Dit najaar was Marianne Roseboom 25 jaar in
dienst van de KNPV. Marianne is als redactielid
verantwoordelijk voor de katernen Nieuws en
Nieuwe publicaties in ons blad Gewasbescherming. Maar ze heeft in die kwart eeuw veel meer
gedaan voor de vereniging. Een interview met
een stille kracht.

Hoe ben je bij de KNPV gekomen?
“Ik werkte op de Binnenhaven in de bibliotheek.
Boven de bibliotheek zat in een kamertje het
secretariaat van de NPV (toen nog zonder K).
Daar werkte mevrouw De Bruijn en later Willie
Davidse. De familie Davidse had plannen om naar
Zwitserland te verhuizen. Ik wilde graag meer gaan
werken, dus toen Willie ermee ophield, heb ik haar
werk overgenomen. Na een inwerkperiode kwam
ik op 1 oktober 1986 in dienst van de vereniging.”

Je deed eerst de administratie?
“Ik deed de ledenadministratie en alles
wat daarmee samenhing. Een hele klus
was in die begintijd het versturen van de
rekeningen voor de contributie: die tikte
ik nog met de hand uit. Toen ging alles nog
per post, ook de uitnodigingen voor de
voor- en najaarsbijeenkomsten, de ALV en
de plantenziektedagen (voorlopers van de
Gewasbeschermingsmanifestaties). Dat
betekende veel handwerk. Behalve het printen
van de adresstickers deed ik alles thuis, vaak met
hulp van een of meer gezinsleden. De brieven,
ongeveer 750 stuks, moesten gevouwen worden
en daarna werden ze in enveloppen gedaan
die ook nog gestickerd en gesorteerd moesten
worden. Ik ging zelf naar het postkantoor
om tegen contante betaling de hele partij te
laten verzenden. De adressen van de leden
en abonnees van Gewasbescherming en het
Netherlands Journal of Plant Pathology (het
latere EJPP) moesten uitgedraaid worden op
vellen papier die door de drukker op maat
gesneden werden en op de envelop werden
geplakt. Daarnaast bewaarde ik het archief
van de vereniging en de voorraden van de
publicaties. De huidige automatisering is het
grootste verschil met de vereniging toen.”
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Dus ook het secretariaat!
“Ja, ik was op maandag en op donderdagmiddag
aanwezig. Eerst in dat kamertje boven de
bibliotheek. Toen thuis. Daarna op het IPO aan de
Binnenhaven en de Droevendaalsesteeg. Op een
gegeven moment kreeg ik een telefoon waarvan
het nummer doorgeschakeld kon worden. Zo
was ik de hele week bereikbaar en fungeerde
ik voor administratieve zaken vaak als eerste
aanspreekpunt van de vereniging. Dit ben ik tot
2007 blijven doen.”

Wanneer ben je in de redactie van
Gewasbescherming gekomen?
“Dat was in maart 1992. Mijn taken waren
de taalkundige correctie van de eindversie
en de opmaak van de pagina’s. Op de
Plantenziektekundige Dienst printte ik de pagina’s
dan uit, zodat ze camera-klaar konden worden
aangeleverd bij de drukker. Dat was destijds
drukkerij Modern. In 1999 zijn we overgestapt
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Uit de notulen van de NPV-bestuursvergadering van
11 september 1986.

naar Ponsen & Looijen die ook de opmaak ging
verzorgen.
In de redactie was ik ook het verzamelpunt voor
de katern Agenda, waarin de bijeenkomsten
op het vakgebied werden aangekondigd. Eerst
leverden diverse mensen hiervoor punten aan.
Later ging ik zelf actief op zoek naar informatie.”

En je huidige taken: Nieuws en Nieuwe
Publicaties?
“Nieuws werd eerst verzameld van her en der door
Gitte Schöber. Dat moest overgetypt worden voor
het in het blad kon. Toen zij de redactie verliet
heb ik het verzamelen van nieuwsberichten van
haar overgenomen. Via de krantenbank en andere
alerts kon ik daar natuurlijk makkelijk bij. Toen is
de constructie in het leven geroepen dat ik allerlei
nieuwsberichten verzamelde en dat een tweede
redactielid, Dirk-Jan van der Gaag, daarvan een
selectie maakte.” Deze constructie bestaat nog
steeds. Zo wint de inhoud aan kwaliteit. Het
resultaat wordt door de lezers hoog gewaardeerd.
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“Ten tijde van het hoofdredacteurschap van Kees
Westerdijk wilden ze een nieuwe katern over
Nieuwe Publicaties en dat ben ik toen ook gaan
doen. Beide katernen sluiten goed aan bij mijn
andere werkzaamheden in de bibliotheek van het
Forum.”

Hoe is het om steeds een wisselend
bestuur en redactie als baas te hebben?
“Dat ging prima. Het hoort bij een vereniging.
Ik had vanwege de administratie vooral contact
met de penningmeesters: Theo Ruissen, Jan van
Lent, Frank van der Wilk en Jan Bouwman. En in
de redactie vooral veel met de hoofdredacteuren:
Dick Verduin, Jos van Meggelen, Hans van der
Beek, Pieter Oomen, Kees Westerdijk en
Jan-Kees Goud.”

Wat vond je de hoogtepunten van de
afgelopen 25 jaar?
“Het leukste waren eigenlijk de Plantenziektedagen
en Gewasbeschermingsmanifestaties. Ik zat niet
in de organisatie van de bijeenkomsten, maar ik
heb wel vaak meegeholpen op de dagen zelf. Ik
had al die personen een brief geschreven en het
is leuk om te zien dat er dan zoveel komen. Door
mijn werk op de bibliotheek kende ik natuurlijk
heel veel mensen. Het was heel mooi om ze op die
dagen te ontmoeten.”
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