
KRING ANDRAGOLOGIE 

Openingswoorden bij de derde ledenvergadering van de Kring Andragologie  

op woensdag 10 juni 2015 in de Amsterdam Business school. 

 

Beste leden, begunstigers en gasten, 

Het is vandaag alweer de derde ledenvergadering van de Vereniging Kring Andragologie 

waarvoor ik u namens het bestuur hartelijk mag verwelkomen. Fijn dat u er bent! 

Een bijzonder woord van welkom voor Mirjam van Gessel, de coördinator alumnikringen van 

de AUV. Wij stellen jouw bezoek namens de Amsterdamse Universiteits Vereniging 

bijzonder op prijs. Ook een woord van welkom aan onze jonge promovenda Corry Ehlen. We 

zijn er trots op dat jij je in de rij van gepromoveerde andragologen hebt geschaard. Ook een 

bijzonder welkom aan ons oud bestuurslid Janneke van Mens-Verhulst. Wij waarderen het 

zeer als oud bestuursleden daarna als gewoon lid weer actief van de partij zijn. 

Een aantal leden bleek op het laatste moment verhinderd en of ziek. Onder meer Willemy van 

Enckevort. Een ander lid van de Commissie Fondswerving Diny Goezinne probeert straks 

wel bij de themabijeenkomst aanwezig te zijn. Verhinderd zijn verder Huib Wursten, Lourens 

Koomans, Arnold Simonis, Paul Oomen en Lambert Mulder. Wij zullen de namen van 

diegenen die zich hebben afgemeld in de notulen op nemen.  

Logistiek hebt u wellicht al begrepen, vindt straks na de pauze de themabijeenkomst in een 

andere zaal plaats. Er hebben zich met ons meegerekend 135 belangstellenden opgegeven. 

Mijn advies is, ga daar niet al te laat naar binnen om een goede plek te verwerven. 

Nu weer terug naar hier. 

Het bestuur hecht eraan om op deze ledenvergadering met elkaar terug te kijken op het 

voorbije verenigingsjaar en vooruit te blikken op het komende jaar. 

U hebt kunnen lezen dat de agenda en de toegestuurde bijlagen ons voldoende kunnen 

uitdagen om verschillende punten die er in de Kring spelen aan de orde te stellen. 

 

Graag wil ik in dit openingswoord een aantal punten noemen. Dit onder de volgende vijf 

titels: 

1. Waar staan we nu?  

2. Namen van overleden actieve leden van de Kring. 

3. Minpunten bij het functioneren van de Kring. Minpunten die kansen kunnen worden. 

4. Extra aandacht voor het Fonds Andragologie. 

5. Wat kunnen we verwachten in 2015/2016? 

 

 



Ad 1. Waar staan wij nu? 

Tijdens de Universiteitsdag afgelopen zaterdag zullen enkelen van u zich hebben gerealiseerd 

dat het alweer tien jaar geleden is sinds de eerste samenkomst van andragologen. Volgens 

uitspraken van sommige bestuurders en universiteitsfunctionarissen hebben wij ons sindsdien 

als een wervelwind door de UvA verspreid en zijn wij begonnen wortel te schieten. Dankzij 

het initiatief en de onbaatzuchtige medewerking van Hans Achterhuis, Nico Koning en 

Gerard de Zeeuw hebben wij indertijd de basis gelegd voor een aanzienlijke rij 

collegereeksen en evenementen. 

 

Mede dankzij de boekencollecties van Karel Nijkerk, Willemy van Enckevort en Piet Dijkstra 

konden wij aan de uitbouw van onze activiteiten beginnen. De boekengift vormde namelijk  

een extra argument om te bewerkstelligen dat wij een eigen ruimte op de UvA in gebruik 

konden nemen, het latere secretariaat en de bibliotheek. Voor het inrichten van de bibliotheek 

hebben wij een professionele bibliothecaresse - met op een gegeven ogenblik vijf 

vrijwilligers - kunnen enthousiasmeren. Zo werden wij vervolgens interessant voor een 

promovendus om het door ons gewenste onderzoek te doen naar ´De opkomst en bloei van 

van de andragologie´. 

 

In de beginjaren van het Andragologen-Zoeken-Andragologen-initiatief lokte de ene actie de 

andere uit en zo werden wij eind 2008 als alumnikring bij de AUV opgenomen en werden wij 

in 2013 een zelfstandige vereniging met een samenwerkingsconvenant met de AUV. 

In de afgelopen jaren hebben al meer dan dertig docenten colleges verzorgd en nog meer 

docenten en gastsprekers hebben bijgedragen aan boekbesprekingen, debatten en 

forumdiscussies.  

Een hoogtepunt was bijvoorbeeld de avond met Jan Rotmans op 28 november 2013 over: Een 

verandering van Tijdperken: inzichten in de transitiekunde. En recentelijk het debat tussen 

Abram de Swaan en Hans Achterhuis. Op 12 maart j.l. kwam de Kring ook uitstekend in 

beeld op de landelijke bijeenkomst over Levenslang Leren met belangrijke lezingen van 

Kringlid Joseph Kessels en mevrouw Gertrud van Erp van VNONCW/MKB en met het 

daarop volgende forumdebat dat werd geopend door mevrouw Dymph van den Boom, rector 

magnificus van de UvA en momenteel tevens voorzitter van het College van Bestuur. 

De collegereeksen en de evenementen zorgen voor verspreiding en verdieping van de 

Andragologische kennis. We hopen het komende seizoen opnieuw dit soort toonaangevende 

activiteiten te kunnen organiseren. 

Zo denken wij aan een studiedag over het proefschrift van Corry Ehlen en een studiedag over 

cultuur en educatie, met Kringlid en docent Huib Wursten. Deze bijeenkomsten zijn mede 

belangrijk omdat zij de groeiende bekendheid van de andragologie op verschillende niveaus 

en gebieden verder bevorderen en door de uitstraling van onze degelijke aanpak. Wij houden 

ons aanbevolen voor nieuwe ideeën voor thema’s en met betrekking tot 

samenwerkingspartners, marketing en publiciteit. Uw ideeën zijn van harte welkom. 

Het is daarbij belangrijk dat wij ons naast het ‘vertrouwde’ welzijnswerk en 

organisatieontwikkeling ook richten op onderwijs, de dienstensector en het bedrijfsleven. 



Evenals de destijds geopende handtekeningactie om onze bekendheid te vergroten en naam te 

vestigen bij sleutelfiguren, zijn de activiteiten die wij met de UvA en nu ook met de HvA 

organiseren een steun in de rug voor het opnieuw opnemen van de andragologie in het 

discours van UvA en de hogescholen.  

In toenemende mate vinden naast de HvA ook docenten van andere Hogescholen hun weg 

naar onze leergangen. Dat viel mij gisteravond weer op bij de slotbijeenkomst met 

paneldiscussie van de collegereeks: de Kracht van Social Work. Een initiatief dat bijzonder 

hoog werd gewaardeerd.  

Deelname aan de activiteiten versterkt de band die wij met maatschappelijke organisaties 

opbouwen. En wij brengen door onze toenemende bekendheid steeds meer professionals in 

contact met de andragologie en activiteiten van de Kring. Dit genereert nieuwe vraag. Vooral 

nu de focus van de kring in de richting gaat van projecten praktijkgericht onderzoek in de 

stad Amsterdam, moeten wij beschikbaar zijn om aan de vraag te voldoen. Om al deze 

plannen te realiseren nodigt het bestuur u van harte uit om uw competenties en 

beschikbaarheid voor nieuwe projecten met ons te delen, om tot een nog productievere 

samenwerking binnen de Kring te komen. 

Soms wordt ons beleid ook door bijzondere omstandigheden voortgestuwd. Terwijl wij de 

laatste vijf jaar bezig zijn een kenniskring op te zetten op het terrein van urban education, 

blijkt er opeens aan ons getrokken te worden op het terrein van rural education. Wij staan op 

het punt om alweer voor het tweede jaar een conferentie te organiseren over de problematiek 

van krimp, vergrijzing en sociale organisaties op het platteland. Vorig jaar slaagden wij erin 

om samen met de kring Sociale Geografie van de UvA en de Stichting Learn for Life 100 

vertegenwoordigers en bestuurders van o.a. kleine dorpen en kleine kernen, naar een 

conferentie in Crea te laten komen. Begin volgend jaar gaan wij voor deze doelgroepen in 

samenwerking met de drie noordelijke provincies een conferentie organiseren in het 

Provinciehuis te Assen. Een onverwachte mogelijkheid om meer bekendheid te genereren en 

om aan bewustwording en verbeteringen in het veld bij te dragen in een wereld van 

provinciale bestuurders en kennisinstituten, universiteiten en hogescholen. 

Ad 2. Overleden actieve leden van de Kring. 

Enkele leden die hun beste beentje hebben voorgezet om de Kring te dienen zijn ons in het 

afgelopen jaar ontvallen. Ik noem in volgorde van overlijden: Herman Blommers, Jan 

Haverkort, Piet Vriens en Bettie Ritsema. Het bestuur heeft aan de families deelneming 

betuigd en de laatste eer bewezen en gedenkt hen met dankbaarheid voor hun trouwe inzet en 

betrokkenheid. 

Marianne Comperen maakt een mooi gebaar om vanmiddag boeken van Piet Vriens, die 

essentieel is geweest bij de start van de voorbereidingsgroep als voorloper van de Kring, aan 

te bieden als herinnering aan hem. 

Ad 3. Minpunten die kansen kunnen worden. 

“Is er dan geen minpuntje?” wordt mij wel eens gevraagd. Jazeker, er zijn er uit de losse hand 

twee te noemen. Als eerste het uitklimmen boven de 300 leden grens. Zoals sommigen van u 

weten heeft Piet Vriens aan de Kring een prachtig boek nagelaten met honderden pasfoto’s 



van ons allemaal. Foto’s die wij zelf bij de inschrijving aan het IWA hebben ingeleverd. 

Onlangs heb ik alle foto’s en vooral de namen die erbij horen nog een keer bekeken. Daarbij 

viel het mij opnieuw op dat er nog steeds honderden collega’s en vakgenoten in Amsterdam 

en daarbuiten zijn die zeer waarschijnlijk nog niet van het bestaan van de Kring op de hoogte 

zijn. En als zij dat toevallig wel zijn, nog steeds geen lid zijn geworden. Ik vind het daarom 

de hoogste prioriteit om een beroep op u te doen om ons hiermee te helpen. U kunt zich bij 

ons aanmelden als u hand- en spandiensten wilt verrichten om studiegenoten op te sporen. 

Neem hiertoe svp contact op met Jeanet Hes. 

Het tweede minpuntje betreft het ontbreken van voldoende vrijwilligers voor hand- en 

spandiensten. Deze zijn nodig voor het begeleiden van de verschillende bijeenkomsten. Pim 

Groeneveld, Riekje Merjenburgh en Marlette van Kleef staan er inmiddels met zijn drieën 

voor en kunnen beslist enige versterking gebruiken. Riekje is er overigens jammer genoeg 

niet omdat zij herstellende is van een hersenschudding. Pim ligt met griep op bed in Zeeuws 

Vlaanderen. Marlette heeft u vanmiddag bezig gezien. Ik zou u willen vragen haar aan te 

spreken om van haar te horen hoe het vrijwilligerswerk haar bevalt? 

Ad 4. Extra aandacht voor het Fonds Andragologie. 

Dit betreft een wens betreffende het Fonds Andragologie. Om onze activiteiten succesvol te 

kunnen voortzetten is het van groot belang dat wij een appeltje voor de dorst aanleggen. Dit 

om bepaalde projecten te initiëren en te continueren. En ook is het belangrijk om als Kring bij 

het aanvragen van subsidies bij gemeenten, provincies en bij de EU als Horizon 2020, een 

solide basis te hebben. Meestal is er een relatie tussen de hoogte van het bedrag dat je kunt 

aanvragen en wat de organisatie zelf kan inbrengen. Een organisatie zonder eigen vermogen 

en solide secretariaat/bureau mist in feite de kans op subsidie. Het is daarom zeer gewenst 

wanneer  zij die dat nog niet hebben gedaan, besluiten aan het Fonds bij te dragen! 

Binnenkort kunt u hiervoor een uitnodiging van het Amsterdams Universiteitsfonds tegemoet 

zien. Indien u besluit mee te doen bent u ook direct in de gelegenheid om een speciale 

bijeenkomst van de Commissie Fondswerving en het Comité van Aanbeveling mee te maken 

op 4 november a.s. René Hoksbergen, hier aanwezig, kan u informeren over de verschillende 

varianten om aan het Fonds bij te dragen. 

5. Wat kunt u verder verwachten in 2015/’16? 

In ieder geval blijft het bestuur investeren in de intensivering van de samenwerking met de 

AUV en met gelijkgestemde AUVkringen. Inmiddels hebben wij kennis gemaakt met de 

alumnikring van de Psychologen en zijn benieuwd of dit tot een samenwerking kan leiden. 

Tenslotte heeft de afdeling sociale psychologie jarenlang het bijvak psychologie voor 

andragologen verzorgd. Het is de moeite waard om, na de sociologen en de economen, ook 

met de psychologen gezamenlijk onderwerpen aan de orde te kunnen stellen. Andragologie is 

een bovenbouw wetenschap gebleven met nog meer dan eerder, een bewuste 

multidisciplinaire focus. Dit is ook de aanleiding dat wij met het Instituut voor 

interdisciplinaire studies (IIS) in bespreking zijn over een mogelijke bijdrage van de 

andragologie aan de bèta-gamma studies. 

Zoals u merkt, blijven wij alert op mogelijkheden om in het reguliere universitaire curriculum 

te kunnen ingroeien. Met ons aanbod zijn wij eveneens buiten de muren van de universiteit 



aan het werven. Onze zelfstandige positie als Vereniging geeft ons de kans om buiten de 

formele eisen van de UvA om ons eigen programma te maken en dit deels binnen de UvA en 

voor een ander deel erbuiten te realiseren. Voorlopig een plezierige positie. 

Wij zijn hier vanmiddag met allemaal bekende gezichten waardoor ik de leden van het 

bestuur niet speciaal bij u hoef te introduceren. Wel wil ik hun namen noemen: Enith Pereira, 

Truus Ophuijsen, René Hoksbergen, Matthieu Karel, Gerrit Kappert en Wilfred Diekmann. 

Met elkaar vormen wij het bestuur en wij willen graag onze verslagen van het afgelopen jaar 

en plannen voor het komende jaar met u bespreken. 

Bedankt voor de aandacht. 

Henk Wesseling. 

 

 

 


