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NieuwsFlits EXTRA UITGAVE  23 oktober 2008. 
 
Inhoudsopgave: 
 

1. Paradecollege Geert ten Dam 
2. ALUMNIDAG op 8 november 
3. Brochurepresentatie en hoe af te halen of te bestellen? 
4. Nadere informatie om je op te geven voor de AUV-dag 
5. Opwekking van het bestuur om in groten getale te komen 
6. Gevraagd: bestuursleden 
7. Vrijwilligersactiviteiten 
8. P.M. Publieksspreekbeurt Hans Achterhuis op 18 november  

 
1. Paradecollege Geert ten Dam 
Op vrijdag 31 oktober geeft prof. dr. Geert ten Dam die op het IWA studeerde van 1977 tot 
1984, het tweede college in de Reeks van de Zeven Paradecolleges. 
Het college vindt plaats in ‘haar eigen’ Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) , waar zij 
sinds 1999 hoogleraar is. 
Het ILO is gelegen aan de zuidkant van het Roeterseilandcomplex, hoek Sarphatistraat met 
Spinozastraat. Ingang nr. 55. Aanvang 10.00 uur.  
In het college zal Geert ten Dam de begrippen burgerschap en burgerschapsvorming nader 
uitwerken. Sinds 2006 zijn Nederlandse scholen verplicht om aandacht aan burgerschap te 
besteden. Mede aan de hand van de ervaringen die scholen met burgerschapsvorming hebben 
opgedaan zullen vragen aan de orde komen als: hoe kan aan burgerschap in het onderwijs 
worden gewerkt, wat weten we over ‘de bereidheid en het vermogen van jongeren om van 
deze samenleving deel uit te maken en daar ook een actieve bijdrage aan te leveren? 
In het Paradecollege gaat Geert ten Dam niet alleen in op de wetenschappelijke stand van 
zaken, maar vooral ook op de innovatiestrategieën van scholen. Wat kunnen we in dit opzicht 
aan de andragologie hebben?  
 
Zoals al is gebleken bij het eerste college in de Parade van Jelle Visser op 26 september j. l. 
heeft  het college snel de vertrouwdheid en sfeer die wij van een alumnibijeenkomst gewend 
zijn. Het leuke is dat ook geinteresseerden van andere alumnikringen en de universiteit 
(kunnen) deelnemen, waardoor de interactieve discussie bijna vanzelf interdisciplinair en 
inhoudelijker wordt.  
Zo mogelijk van te voren opgeven, in verband met de plaatsruimte, bij Piet Vriens. 
 

2. ALUMNI dag op 8 november 
Op 8 november bestaat de kring één jaar. Dit wordt gevierd met een door ons georganiseerde 
bijeenkomst op de middag van de jaarlijkse AUV-dag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Op deze middag gaan wij aandacht besteden aan twee zaken. 
Ten eerste zal er door Joseph Kessels, één van de briljante hoogleraren die het IWA heeft 
voortgebracht, een lezing worden gehouden. Daarna zullen twee studiegenoten, Elly 
Matthijssen en Anton Cozijnsen, commentaar leveren. 
De lezing heeft als veelbelovende titel: Leren en werken in een kennismaatschappij. Op de 
website staat een korte omschrijving van de inhoud te lezen en meer over Joseph Kessels in 



 2 

de rubriek Stilstaan bij het heden, Andragologen van Naam en Faam. Ook wel aangeduid als 
onze Wall of Fame. Een lijst die overigens steeds langer wordt. (www.andragologie.eu) 
 
3 Brochurepresentatie en op welke manier kan ik hiervan een exemplaar in mijn bezit 
krijgen? 
Als tweede onderwerp zullen op de middagbijeenkomst van 8 november, de resultaten van het 
onderzoek naar de stand van zaken van de Andragologie worden gepresenteerd. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksgroep theoretische andragologie en bevat 
o.m. interviews met de hoogleraren Joseph Kessels, Gerard de Zeeuw, Ton Notten, Van 
Beugen en Mulder over vragen als:  

 Wat is het eigen specialisme en de bijdrage aan de andragologie?  
 Wat zie je als de kern van de andragologie?  
 Moet/kan de andragologie nieuw leven worden ingeblazen? 

In de brochure is het verslag opgenomen van een miniconferentie (9 februari 2008) onder de 
titel: Andragologische thema’s uitgelicht, waarin o.a. 9 docenten en studiegenoten in WO, HO 
en de praktijk van de werkvelden aan het woord komen. 
 
De brochure is aan het eind van de bijeenkomst te koop voor 5 euro. 
Het onderzoek is ook te bestellen door overmaking van 8.50 euro op gironummer 632539275 
t.n.v. J. Savornin Lohman te Amsterdam 
 
4. Hoe je op te geven voor deze AUV-dag? 
Zie voor details van het middagprogramma de website www.andragologie.eu en voor opgave 
(o.a. gratis toegang en lid worden van de kring Andragologie www.auv.alumni.nl/auv 
 
Aan het middagprogramma gaat een interessant universiteitsbreed ochtendprogramma vooraf. 
Voor programmadetails en opgave zie www.auv.alumni.nl/auv 
 
5. Opwekking van het bestuur om in groten getale te komen. 
Graag willen wij alle leden , maar ook de belangstellenden die deze Nieuwsflits Extra Uitgave 
ontvangen, van harte uitnodigen om de AUV dag te bezoeken. Vorig jaar bij de oprichting 
van de kring kwamen meer dan 100 oud-docenten en andragologen op het interessante 
programma af. Ook dit jaar verwachten wij een hoge opkomst van jullie allen.  
Probeer dus het bezoek aan de Aula (’s ochtends) en Oudemanhuispoort (’s middags) op 
zaterdag 8 november a.s. in je planning op te nemen! 
 
Wij rekenen op jullie. 
 
Het bestuur van de kring Andragologie 
 
prof. dr. Jacquelien de Savornin Lohman, penningmeester 
prof. dr. Janneke van Mens-Verhuls, vice-voorzitter 
drs. Thea Cohen, webmaster  en pr 
Piet Vriens, secretariaat 
drs. Henk Wesseling, voorzitter 
 
6. Gevraagd: nieuwe bestuursleden 
Het bestuur ziet een aantal nieuwe uitdagingen in het verschiet. Om deze te kunnen 
aanpakken, maar ook om de bestaande activiteiten te continueren, is het belangrijk om op 
korte termijn een aantal nieuwe bestuursleden te werven. Dat kan doordat individuele leden 
zich bij bovengenoemde bestuursleden of het secretariaat aanmelden. De AUV-dag is wellicht 
een uitstekende gelegenheid om het er met elkaar over te hebben om aan een 
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bestuurslidmaatschap te gaan beginnen. Eind november wordt een bijeenkomst gehouden 
voor nieuwe bestuursleden, dus geef je op voor 15 november. 
 
7. Vrijwilligersactiviteiten. 
Er wordt al enige maanden door vrijwilligers gewerkt aan het catalogiseren van verkregen 
andragologische literatuur en artikelen. Dit gaat leiden tot een uitleencentrale. Een project 
waarbij hulp nodig is voor  het beschikbaar maken van gevraagde artikelen en hoofdstukken 
uit niet meer in de boekhandel verkrijgbare andragologische boeken. Het gaat heel concreet 
om vrijwilligers die willen meedoen met het selecteren en scannen van artikelen en teksten 
die aangevraagd zijn en/of op de website geplaatst zullen worden. 
 
 In de komende tijd kunnen ook enkele  nieuwe vrijwilligers ingeschakeld worden bij het te 
beginnen Project ontwerpen en maken van een Andragologiealmanak. Een boekwerk, 
waarin alle leden van de alumnikring met specialisatie en loopbaan, cq functie(s), zullen 
worden vermeld.  
 
Willen belangstellenden zich opgeven bij bovenstaande bestuursleden of het secretariaat? 
 
8. Op 18 november 19.00 uur geeft Hans Achterhuis in de Eggertzaal van De Nieuwe 
Kerk een inleiding over zijn nieuwe boek Met alle geweld, een filosofische zoektocht. 
Van humanitaire interventie en staatsgeweld tot straatgeweld en terrorisme. 
Met het organiseren van deze bijeenkomst en de gevraagde toegangsprijs hoopt de kring extra 
inkomsten te genereren voor nieuwe activiteiten. Vandaar dat wij alle leden en lezers van de 
NieuwsFlits Extra Uitgave graag attenderen op deze bijeenkomst en vragen zo mogelijk 
vrienden en bekenden mee te nemen. Er zal ook in dagbladen worden geadverteerd. Op= op, 
graag tijdig aanmelden bij Piet Vriens op het secretariaat. 
Toegangsprijs AUV-leden 20 Euro en niet-leden 30 euro. 
 
Ter voorbereiding: op donderdag 29 oktober 2008 zal de documentaire “De achterkant van het 
kwaad: Profiel van Hans Achterhuis” worden uitgezonden door de Humanistische Omroep. 
  
Hierbij alvast een citaat ter overdenking van Hans Achterhuis: “De ‘echte’ buitenwereld van 
Uruzgan ziet er heel anders uit dan de fictieve, op premissen van humanitaire interventie 
gebaseerde wereld, van Nederlandse politici”. 
 
Secretariaat: p/a Piet Vriens 
Da Costakade 17 hs 
1052 SE AMSTERDAM 
Tel: 020 612 3543 
E-mail: secretariaat@andragologie.eu 
Website: www.andragologie.eu 
 


