
Verslag van de bijeenkomst van de Alumnikring Andragologie op 8 maart 2008 
 
Zonnig was het opzaterdagmiddag 8 maart. Ook in de Eggertzaal van het Nieuwe Kafé aan de 
Dam, toen zich daar rond de 80 andragologen verzamelden. Onder het bekwame 
voorzitterschap van drs. Thea Cohen (1969-1975) werd een gevarieerd programma afgewerkt. 
 
De aftrap kwam van drs. Daan Meijer, die als coordinator van de Amsterdamse Universiteits 
Vereniging (AUV) de tevredenheid over deze hoge opkomst overbracht en de aanwezige niet-
leden opriep alsnog lid te worden. De voorzitter van het bestuur van de kring Andragologie 
drs. Henk Wesseling (1969-1975) schetste met welke activiteiten de kring zich inmiddels 
allemaal bezighoudt. Hij informeerde de aanwezigen over het succes van de beide 
werkcollegereeksen. Uit evaluatie blijkt dat de reeksen van de hoogleraren Gerard de Zeeuw 
en Hans Achterhuis zodanig in de smaak zijn gevallen, dat ze in het volgend jaar zullen 
worden herhaald. Bovendien ligt er voor 2008/2009 een zevental colleges van oud docenten 
in het verschiet. Ook deelde hij mee dat de familie Nijkerk de andragologische bibliotheek 
van Karel aan de kring had geschonken om toegankelijk te maken voor studie en onderzoek 
van belangstellende alumni en studenten. Vrijwilligers die hierbij willen helpen worden 
opgeroepen zich op te geven. 
 
Voor de pauze luisterden we naar dr. Saskia Poldervaart, universitair docente 
Genderstudies/Politicologie aande UvA. Bevlogen presenteerde zij een mooie mengeling van  
persoonlijk ontwikkeling en herinneringen aan de andragologie tijdens haar studieperiode 
(1968-1974). Vanuit haar vrouwenstudies expertise legde ze  - heel passend op deze 
International Vrouwendag - fraaie verbanden tussen de andrago(lo)gische aspecten van de 
vrouwenbeweging van toen en de andersglobaliseringsbeweging van nu. In beide gevallen 
blijken radicale en utopische stromingen naast elkaar te bestaan. Voor het schetsen van de 
andersglobaliseringsbeweging kwam ze tijd te kort, maar dit wordt enigszins goed gemaakt in 
de tekst van haar [lezing die op deze website staat]. Desgevraagd bleek Saskia een andere 
optiek op utopieën te hebben dan Hans Achterhuis: ze benadert ze niet zo zeer als ontwerpen 
maar beschouwt ze meer in hun sociaal-historische context.  
  
Drs. Jules Koster (1976-1983), als onderwijscoördinator op het IWA werkzaam van 1983-
1993 en sindsdien directeur Executive Programs Nyenrode Business University, vervolgde 
met een column onder de dubbelzinnige titel Tot welke hoogte kan de Andragologie worden 
opgeheven? Zijn ironische verhaal riep bij velen herkenning op. Ter illustratie één citaat 
betreffende de periode aan het eind van de 70: “En zo kon het in deze vreemde en boeiende 
tijd gebeuren dat je in de ochtend in een studiegroep, regel voor regel een zeer ingewikkeld 
`vertoog’met elkaar aan het bestuderen was, ‘s middags een warm, de schaamte voorbij, 
gesprek had in de praatgroep Mannen en Seksualiteit en ‘s avonds een handelingsgericht 
actieonderzoek deed in de buurt ten behoeve van een minderheidsgroep.” Jules eindigde met 
vrolijke vooruitzichten voor andragologie en de moraal “wil je groots terugkeren en groot 
worden, laat je dan opheffen!”.  Voor de volledige tekst moet u [ hier] doorklikken.  
 
Na een geanimeerde pause was er gelegenheid vragen te stellen over het vooronderzoek 
“Stand van zaken Andragologie”. Doel is de andragologen weer met elkaar in discourse te 
brenegen. Daarbij gaat he tom de drieslag theorie, handelen en onderzoeksmethodologie. 
Vanwege ziekte van de voorzitter van de onderzoeksgroep Corry Ehlen namen twee andere 
leden van de groep, Henk Wesseling en Piet Vriens, op zich om enkele vragen te 
beantwoorden. Zoals de vraag of de onderzoeksgroep al bevestigend kon beantwoorden of er 
toekomst is voor het intensiveren van de belangstelling voor de andragologie? Het voorlopige 



antwoord is dat deels weer aangeknoopt moet worden bij de stand van zaken in 1970. In het 
verlengde hiervan kwamen er uit de zaal nog een aantal suggesties voor het onderzoeken van 
onze andragologische wortels. In dit verband viel zelfs het word speeddaten. Voorlopig is het 
uitwerken van de suggesties aan het zelforganiserend vermogen van de aanwezigen 
overgelaten, waarbij de middagvoorzitster de mogelijkheid opperde hiervoor in één van de 
volgende bijeenkomsten ruimte te scheppen. 
 
De laatste bijdrage van de middag kwam van drs. Erik Heijdelberg (1974-1980), directeur van 
het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Hij nam ons 
mee naar de wereld van het justitieel onderzoek, TBS advies en (psychiatrische) zorg in 
detentie. Daarin vervult het NIFP, als kennisinstituut, een besluitvormingsondersteunende 
functie voor rechters. Als zodanig vormt het een kruispunt tussen het justitieel en 
maatschappelijk kanaal, met daarbij een wetenschappelijke en opleidingsfunctie. Zie hiervoor 
[de powerpointpresentatie op deze website]. Erik maakte ons deelgenoot van wat de 
andragologie in zijn werk betekent:  

a. voor het werken met professionals, namelijk onder andere verheldering van 
communicatie en meningsverschillen, maar ook het onderkennen van de spanning 
tussen professionele autonomie en maatschappelijke verwachtingen;   

b. voor het werken voor de gemeenschap, namelijk de mogelijkheid een humaan element 
in de rechtspraak te brengen en het stellen van de daaraan verbonden Foucaultiaanse 
vragen over de betekenis van straffen. 

Terugblikkend op zijn andragologiestudie vanuit zijn werkervaringen -  ook in de eerstelijns 
gezondheidszorg in ontwikkelingslanden _  heeft hij met name scholing in het denken over de 
(verzorgings)staat en overheid gemist.   
 
Voor het bestuur was het plezierig te merken dat zich naast de trouwe bezoekers (M/V) ook 
weer een aanzienlijk aantal nieuwe gezichten presenteerde. Op de universiteitsdag van 7 juni, 
de alumnidag van 8 november en tijdens de eigen kringdag in het voorjaar van 2009 kunnen 
we elkaar weer vinden. Extra kansen liggen er voor wie een actieve bijdrage wil leveren aan 
het organiseren van al dit moois, want zij kunnen elkaar treffen op de tussentijdse 
voorbereidingsbijeenkomsten en de geplande colleges. Aanmelding is welkom bij Piet Vriens 
(secretariaat@andragologie.eu) 
 
Kijk geregeld op de website www.alumni.uva.nl/andragologie of www.andragologie.eu 
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