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Openingsspeech door Henk Wesseling 

 

Geachte dames en heren, 

Mag ik u allen, als voorzitter van het bestuur van de AUV-kring Andragologie, van harte 
welkom heten op onze nieuwjaarsreceptie in de Academische Club.  

In het bijzonder wil ik de voorzitter van de Amsterdamse Universiteits Vereniging, drs. Harry 
Starren welkom heten.  

Ook een bijzonder welkom aan de vertegenwoordigers namens de Amsterdamse Universiteits 
Vereniging (AUV), mevr. Christina Ceulemans en het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) 
mevr. Carolyn Wever. 

Hartelijk welkom aan bestuurders en medewerkers van diverse diensten en geledingen van de 
UvA, in het bijzonder de medewerkers en de vertegenwoordigers van de Faculteit 
Maatschappij en Gedragswetenschappen. Welkom ook aan vertegenwoordigers van andere 
kringen, ik noem daarbij bestuursleden van de kring Sociologie en de Kring Amsterdamse 
Economen. Welkom ook voor deelnemers van het onderzoekersproject  Onderzoek en 
Praktijkontwikkeling in de Publieke Sector van de Hogeschool van Amsterdam. Welkom ook 
aan de vertegenwoordigers van het interdisciplinaire Platform Urban Education. In de 
wandeling ook wel de pioniersgroep genoemd.  

 Hartelijk welkom uiteraard aan de leden, begunstigers en belangstellenden van de kring 
Andragologie en in het bijzonder diegenen die actief zijn in de verschillende commissies die 
wij ingesteld hebben.  

Ik noem, zonder degenen die niet genoemd worden te kort te willen doen, van alle actieve 
leden vijf namen. Mevrouw  Willemy van Enckevort als lid van de Bestedingsadvies 
commissie van het Fonds Andragologie. Mevrouw Dinie Goezinne namens de Commissie 
Fondswerving en voor het Comité van Aanbeveling van het Fonds, haar voorzitter prof. 
Joseph Kessels.  

Dan wil ik Joep Schrijvers welkom heten. Joep adviseert ons gevraagd en ongevraagd over de 
branding van de kring. Hij is o.a. de bedenker van het succesvolle e-mailing format. Ook wil 
ik Cor van Dijkum verwelkomen. Cor is de inspirator van de websites. Inmiddels is Cor ook 
de spil van de conferentie op 3 februari a.s. in het Bungehuis. Een conferentie die ik bij ieder 
van de aanwezigen wil aanbevelen. Een voor de UvA uniek congres over ‘Spelen met 
maatschappelijke gedragsverandering’ als antwoord op het grote graaien en de perverse 
prikkels’.  

Het is mij een bijzonder groot genoegen om ook alle anderen welkom te heten en een 
voorspoedig 2012 te wensen. Dit genoegen deel ik met mijn medebestuursleden. Deze wil ik 
graag bij u introduceren en elk bij naam noemen, zodat u bijvoorbeeld weet bij wie u terecht 
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kunt om te informeren naar de vacatures die wij in het bestuur hebben en bij wie u zich kunt 
opgeven. 

Ik begin met Enith Pereira, actief in het organiseren van het secretariaat in de Sarphatistraat 
en de organisatie van de bijeenkomsten, fotografe met het plaatsen van reportages op de 
website en wat al niet meer. Enith is echt een duizendpoot zoals je die in een bestuur nodig 
hebt. 
Dan Truus Ophuijsen, haar laatste wapenfeit is om een negental essays te redigeren die deze 
maand op de website worden geplaatst. Alle essays zijn geïnspireerd op de 
Werkplaatscollegereeks toegespitst op Kennisproductiviteit, onder leiding van Joseph 
Kessels.  
Prof. René Hoksbergen, René is actief betrokken bij de fondswerving en daarnaast voorzitter 
van de bibliotheekcommissie. Hij slaagt er in om op een plezierige manier nieuwe aanwinsten 
binnen te halen. Indien u boeken aan ons wilt afstaan dan moet u beslist met hem praten om 
geïnformeerd te worden over de voorwaarden. Voorts is René de auteur van “het Manifest “ 
een nieuwe publicatie die tot doel heeft om de andragologie landelijk beter bekend te maken. 
En tenslotte Matthieu Karel. Matthieu mag ik prijzen en eer toe brengen omdat hij er in is 
geslaagd naast de reeks organisatieontwikkeling een leergang organisatieverandering te 
ontwerpen. Dit in nauwe samenwerking met dr. Rob van Es van de afdeling Politicologie. 
Dan mist u wellicht de namen van twee dames. De naam van onze penningmeester Jacqueline 
de Savornin Lohman. In de nieuwe NieuwsFlits 12 heeft u kunnen lezen dat Jacqueline na zes 
jaar actieve dienst het stokje heeft overgedragen aan Gerrit Kappert. Gerrit kan ik jammer 
genoeg niet introduceren omdat hij vanwege familieomstandigheden verhinderd is. Ook mist 
u vanmiddag onze immer actieve en accurate secretaris Thea Cohen die in het buitenland 
verblijft.  
Aanwezig is wel onze nieuwe medewerkster op het secretariaat Marjella, fijn dat je hebt 
toegezegd ons het komend jaar te ondersteunen. Dit samen met Hanneke, die evenwel 
vanmiddag is verhinderd.  
Tenslotte wil ik Pim, Riekje, Ed en Marjan noemen, de leden van de Premgroep die u als 
regel op onze bijeenkomsten welkom heten en op uw gemak stellen. 

Geachte dames en heren, alvorens Harry Starren het woord te geven zou ik nog enkele punten 
willen aanroeren. 

Een soort voorschot op de bijdrage die van het bestuur gevraagd is op de grote 
alumnibijeenkomst van 17 maart a.s. in de Eggertzaal. 

Het betreft  op een Nieuwjaarsbijeenkomst uiteraard een vooruitblik op het komende jaar. Uit 
de Activiteitenkalender komen een veelheid aan creatieve en nieuwe initiatieven naar voren. 
Het zal u zijn op gevallen dat wij er in slagen om bij de nieuwe initiatieven in toenemende 
mate samen te werken met verschillende afdelingen van de Universiteit. De afdeling POWL, 
de UPvA, de economen, de politicologen en met de Hogeschool van Amsterdam. Het  doet 
ons bijzonder goed om te merken dat deelname van andragologie als een meerwaarde voor de 
projecten wordt ervaren. 
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Het is in het nieuwe jaar de bedoeling dat wij deze samenwerkingsverbanden gaan voortzetten 
en uitbreiden. 

Het voorbije jaar noemden wij een stabilisatiejaar voor de kringorganisatie en de vijf 
collegereeksen. Dit jaar stellen wij ons een nieuw doel. U hebt het wellicht toevallig wel al 
een keer opgevangen dat wij werken met de beeldspraak van de vijf vingers, aan elke vinger 
een collegereeks, elke collegereeks een onderdeel van de andragologie, vijf vingers die samen 
de andragologie representeren. Chronologisch: Andragologische theorieontwikkeling in de 
werkplaatsen, andragologisch onderzoek, filosofie, organisatieontwikkeling en urban 
education.  

In het komend jaar willen wij een begin maken om de vijf vingers zodanig met elkaar te 
verbinden waardoor er zicht komt op een Andragologische hand. Een hand die zich tot een 
vuist kan vormen, om de beeldspraak voort te zetten.  
Dit zal geen gemakkelijke opdracht worden. Wij hebben geen weg met zegepralen achter ons. 
Van Beugen één van onze leermeesters naast ten Have, merkte in een interview dat Corrie 
Ehlen en ik in 2008 met hem hadden op: ‘Het is nadelig geweest voor een jonge wetenschap 
dat pioniers als Ten Have, van Beugen, Nijk, van Gent, de Zeeuw en Mulder totaal 
verschillende invalshoeken van de andragologie hebben gekozen.’ 
Hij vervolgde deze uitspraak met de woorden ‘De maatschappelijke behoefte in de 21ste eeuw 
aan andragologie is onthutsend groot. Je moet de uitdaging oppakken’  

Het bestuur ziet het dan ook voor en vanaf 2012 als haar opdracht om de groep andragologen 
die actief is in het huidige onderwijsaanbod en opnieuw vertrekt vanuit verschillende 
invalshoeken, als geheel te verleiden om met elkaar de schouders onder het vak te zetten en 
zonodig over eigen schaduwen heen te stappen.  

Ik beloof u dat het een spannend jaar wordt.         

Dan kom ik nu tot het punt om deze openingswoorden af te ronden. Daarvoor even een 
huishoudelijke mededeling. Na de lezing van Harry Starren nodigen wij u tot 17.00 uur uit om 
onze gasten te zijn. Als u langer wilt blijven is dat voor eigen rekening.  

Dan heb ik nu de eer om Harry Starren te vragen om zijn bijdrage te geven. Harry, ik vind het 
echt een eer. Voor mij, vaak in de Baak en de laatste jaren in de aula, ben jij de gastheer, dit 
keer ben ik aan de beurt. Wij kennen elkaar al langer, verschillende van de aanwezigen 
kennen je ook, jij hoort bij de landelijk bekende celebraties, bent frequent op de radio te horen 
en op veel congressen. Ik heb nog even je naam gegoogeld en kwam daar een mooie typering 
tegen. Jij zou het geschopt hebben tot poldermanagement goeroe.  
Mooier vond ik een citaat te lezen van één van je collega’s. Een citaat dat typeert waarom je 
bij ons zo welkom bent. 
‘Harry Starren is iemand die andere mensen inspireert tot grensverleggend bezig zijn’ .  
Aan jou graag het woord.    

 

Henk Wesseling, 20 januari 2012                                                                                                                                                                         


