Openingswoorden bij de AUV-lezing op zaterdagmiddag 7 november 2009 in de OMP
door drs. Henk Wesseling, voorzitter van het bestuur van de kring Andragologie
Geachte dames en heren,
Namens het bestuur van de kring Andragologie heet ik u allen van harte welkom op deze
derde Andragologie AUV lezing. In het bijzonder de afgevaardigden van de Universiteit van
Amsterdam, de Amsterdamse Universiteitsvereniging en het Amsterdams Universiteitsfonds.
De heer (Gert Jan) Hogeweg, bestuurslid van het Amsterdams Universiteitsfonds wil ik
tegelijk bijzonder bedanken voor zijn aanwezigheid en zijn zojuist gesproken aardige
openingswoorden. Ook welkom aan de alumni van de alumnikring het GAN in Groningen en
de alumni van de VU, uit Utrecht en Leiden. Naast de leden van de kring ook een bijzonder
welkom aan de deelnemers die van andere studies komen. Uit de deelnemerslijst heb ik uit de
eerste 60 aanmeldingen kunnen opmaken dat er in volgorde van de aantallen animo is vanuit
de sociologen, de pedagogen, de psychologen, de filosofen, sociale geografie, algemene
taalwetenschappen, Frans, Economische Wetenschappen en Rechten en wat ik eigenlijk bij
de eerste drie had moeten noemen, geneeskunde. Kortom wij spreken met het onderwerp van
vanmiddag een breed aantal wetenschappers aan en in het bijzonder die van de faculteit van
Maatschappij en Gedragswetenschappen. Deze score komt goed overeen met het doel dat wij
ons als kring stellen om ten dienste te staan van de Faculteit M & G. Tegelijk is het aardig om
te kunnen vertellen dat de mogelijkheden om lid te kunnen worden van de kring zijn
verruimd. Je mag een ander vak dan andragologie hebben gestudeerd om lid van deze kring te
worden.
Ook bij het hoorcollege- en lezingenaanbod dat we het hele jaar door verzorgen en met name
bij het georganiseerde debat en recentelijk bij de mini-conferentie over Andragologie en
Sociaal Kapitaal, neemt de belangstelling en zelfs de deelname uit studies naast de
andragologie toe. Deze tendens versterkt onze claim op een plaats binnen de Faculteit en we
zijn dan ook verheugd om op dit ogenblik te kunnen vertellen dat er is binnenkort wordt
begonnen met het opknappen en opleveren van een secretariaat- en bibliotheekruimte voor het
kunnen uitvoeren van onze taken. Als u zorgt dat uw naam op de circulerende lijsten
voorkomt kunt u in de eerste maanden van volgend jaar verzekerd zijn van een uitnodiging
voor de openingsceremonie.
Zoals u op de powerpointpresentatie hebt kunnen zien heeft de oproep van vorig jaar voor
nieuwe bestuursleden succes gehad. Dat neemt niet weg dat we opnieuw aan belangstellenden
vragen zich voor een bestuursfunctie of vrijwilligerswerk, zoals straks het beheren van de
bibliotheek, bij de aanwezige bestuursleden te melden. Van het bestuur zijn daarvoor
aanwezig, Thea, Truus, Enith, René en Matthieu. Jacquelien de Savornin Lohman moeten we
verontschuldigen met een uitstekend excuus, zij is n.l. na meer dan 60 jaar voor een vacantie
terug naar haar geboortestad op Java.
Op de powerpointpresentatie en op het uitgereikte A4 zien jullie de aankondiging van het
programma voor de eerste helft van 2010. Ook staat er het adres om zich aan te melden. Het is
gewenst om voor updates van de programmering vooral , naast de NieuwsFlits en SPUI de
website in de gaten te houden. De website, die wordt bijgehouden door Cor van Dijkum.
Enith Pereira en Thea Cohen, zal in toenemende mate een informatieve rol binnen de kring
gaan innemen. Vooral als we straks onderdeel worden van de UvA webcommunity en u als
leden allemaal een inlogaccount zult ontvangen. Het elkaar kunnen aanspreken en vinden
wordt dan een stuk gemakkelijker. Zoals drie jaar geleden bij de oprichting als belofte
aangekondigd, dat de kring een bruggehoofd wil zijn en een baken voor de andragologen, kan
worden geconstateerd dat dit in toenemende mate wordt ingevuld. Het bestuur wordt
bijvoorbeeld benaderd over opleidingsvraagstukken vanuit de universiteit en wat wel speciaal
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gememoreerd mag worden, vanuit de Hogescholen. Als het secretariaat straks ook fysiek
bereikbaar is aan de Sarphatistraat, dicht bij het Weesperstraatmetrostation, gesandwicht als
het ware tussen het Roeterseilandcomplex en de nieuwbouw van de Hogeschool van
Amsterdam, verwachten we een nog grotere invulling van het bruggehoofd en in toenemende
mate ook een theoretische verbindingsschakel te zijn. Ook kunnen we dan docenten uit binnen
– en buitenland ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan de onderzoekers Social Work van de
Chicago School. Hoe belangrijk zou het niet kunnen zijn met hen een verbinding tot stand te
brengen.
Vanmiddag gaan we het hebben over de Presentie theorie. Welkom aan prof. dr. Andries
Baart en dr. Gerhard Smid. Beiden alumni van het IWA, beiden er in geslaagd om door de
crisis die de opheffing van de studie voor hen persoonlijk betekende succes te hebben. Ik heb
afzonderlijk van Matthieu Karel, die er uiteindelijk in slaagde jullie als koppel naar deze
bijeenkomst te halen, met jullie gesproken en ken de door jullie afgelegde route. Daardoor
nog meer chapeau voor jullie prestaties en daarom des te verheugder dat ik jullie mag
aankondigen als de sprekers van deze middag. Over jullie beiden is uitgebreid geïnformeerd,
daarom geef ik daarop nu geen toelichting vanwege de tijd en ook de cv van Andries is na te
lezen op de rubriek Met naam en faam op de website. De cv van Gerhard komt er binnenkort
op heeft Gerhard van Vilsteren mij verzekerd.
De bedoeling is en Matthieu heeft dit met jullie afgesproken, dat Andries spreekt tot 15.00
uur. Aansluitend begint Gerhard met zijn co-referaat van 20 minuten. Daarna mag Andries
hierop 5 minuten reageren en dan Gerhard en de zaal.
We stoppen om even voor 4, waarna de heer Gert Jan Hogeweg de bijeenkomst zal afsluiten.
Daarna is er een borrel in het gebouw hiernaast, het Atrium waar jullie wordt gevraagd om
rechts van de deur waar je binnenkomt te groeperen voor een leuke andragologenborrel.
Ik wens ons allen een leerzame en interessante middag.
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