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Afscheid Professor Johan Verreth
van Wageningen Universiteit
Door Peter G.M. van der Heijden

Op 22 maart jl. nam Professor Johan Verreth afscheid van de leerstoelgroep Aquacultuur
en Visserij van Wageningen Universiteit. Dr Verreth heeft daar 17 jaar geleden de positie
van hoogleraar ingenomen en bereikte eerder dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd.
Voorafgaand aan Johans afscheidsrede in de aula van Wageningen Universiteit (titel:
‘Fish on the menu’) was een mini-symposium waarin visteelt en visserij centraal stonden.
Sprekers op dit symposium waren Catharina Martins (Marine Harvest), Patrick Sorgeloos (Universiteit van Gent), Adriaan van
Rijnsdorp (Wageningen Marine Research)
en Dr. Martin Scholten (Animal Science

Group, WUR). Catharina Martins gaf een
overzicht van de ontwikkelingen en toekomstige innovaties in de zalmkweek in Noorwegen. Het betoog van Patrick Sorgeloos
(Universiteit van Gent) over de garnalen-

Foto 01. Professor Verreth, voorafgegaan door de pedel, geflankeerd door de rector, en gevolgd
door een dertigtal hoogleraren, betreden de Aula.
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Foto 02. Overzicht met geheel rechts Johan tijdens zijn presentatie, in het midden een deel
van WU’s hoogleraren en op de achtergrond de vele bezoekers die voor deze gelegenheid naar
de aula waren gekomen.
kweek staat elders in dit nummer. Adriaan
van Rijnsdorp sprak over de ontwikkelingen
in de bodemvisserij met elektrische pulsen
en het recente negatieve besluit hierover
door het Europese Parlement.
Zowel Dr Scholten als de rector-magnificus
van Wageningen Universiteit, Dr Arthur
Mol, blikten terug en roemden Johans
bijdragen aan onderwijs, onderzoek en aan
het tot stand brengen van internationale
samenwerkingsverbanden. Ook enkele collega’s van de universiteit van Heidelberg,
van INRA (Frankrijk) en van de Environmental Policy Group van Wageningen Universiteit beklommen het katheder en haalden
herinneringen op aan de samenwerking
met de leerstoelgroep en met Prof Verreth
in het bijzonder.
Na afloop van de afscheidsrede was er een
receptie waar vele tientallen gasten, waaronder ook veel leden van het NGVA, Johan
en zijn echtgenote dankten voor hun inzet.
Bijgaande foto’s, beschikbaar gesteld door
Guy Ackermans (https://ackermans.net/)
geven een beeld van Professor Verreth’s
afscheid en de daaropvolgende receptie.
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Foto 03. Johan’s voorganger, emeritus professor Bram Huisman, samen met emeritus
professor Patrick Sorgeloos, rechts, tijdens
de receptie.

