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Openingswoorden bij Nieuwjaarsborrel AUV-kring Andragologie 2010 op 21 januari 2010 in de 

Amsterdams Academische Club (AAC) 

  

1. Welkom aan de voorzitter van de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds, prof. Zwemmer,  

welkom aan         -     de eerste schenkers/donateurs,  

- de medewerkers AUF en AUV,  

- de medewerkers Bureaus en Faculteiten UvA,  

- de persoonlijke gasten van het bestuur,  

- collega-bestuurders van andere kringen,  

- leden van de AUV-kring Andragologie  

- en belangstellenden 

2. De opzet van deze middag is als volgt: eerst korte openingstekst, aansluitend prof. Zwemmer, dan 

het huldigen van de schenkers en als slot speech van prof. Joseph Kessels. 

3. Opzet van de openingstekst is: Terugblik, Situatie op dit moment en Wat kunnen we dit jaar 

verwachten? Ik kan al verklappen dat we 4 speerpunten kunnen verwachten. 

a. Campagne fonds  

b. Nadruk op onderzoek, onderwijs en het bevorderen van de personele- en materiële 

infrastructuur 

c. Initiëren capita selecta hoofdvak  

d. In gebruik name secretariaatsruimte en bibliotheek 

4. Bij het intikken van het woord andragologie op zowel Google alsook onze website verschijnt de 

fraaie constatering: “Eens trok de andragogische wetenschap een lichtend spoor langs de hemel” 

Dit was en is ons inspiratiepunt en heeft zowel het eerste- alsook het vorig jaar vernieuwde-

bestuur van de kring beïnvloed bij het maken van keuzes. Drie doelen hebben daarbij 

meegespeeld.  

Ten eerste het er zijn, als knooppunt of verbindingscentrum voor de andragologen en hun 

voorgangers sociaal psychologen en sociaal pedagogen.  

Ten tweede het  bevorderen van nooit-eindigende permanente professionalisering en het 

versterken van de kansen van de alumni, en zij die daarvoor gemotiveerd zijn ondersteunen om tot 

onderzoek, wetenschappelijke publicaties en wellicht een proefschrift te komen.  

Ten derde om te zorgen voor een stevige infrastructuur.  

Al in de periode voordat wij ons bij de AUV konden aansluiten, drie jaar geleden, is er in het 

bestuur gedelibereerd hoe wij naast een kringbestuur een stichtingsbestuur zouden kunnen 

oprichten dat voor deze doelen een eigen financiële reserve zou opbouwen.  
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Het afgelopen anderhalf jaar werd gaandeweg duidelijk dat het met medewerking van velen, 

mogelijk was, om deze inefficiënte dubbelstructuur te voorkomen en onderdeel te worden van de  

gerenommeerde Stichting Amsterdams Universiteitsfonds (AUF).  

Als erkende ANBI instelling heeft het AUF voor ons onmiddellijk alle voordelen voor donateurs 

en begunstigers.  

5. In het nieuwe jaar 2010 is het aantal activiteiten van de kring opnieuw toegenomen. Vaste 

onderdelen zijn de AUV-lezing op de AUV-dag in november en de grote alumnibijeenkomst in de 

Eggertzaal op 13 maart a.s. Daarnaast is het aanbod van werkcolleges en lezingen naar aantal en 

inhoud uitgebreid. Dit betekent dat er steeds meer aandacht is voor delen van het hoofdvak 

andragologie. Deze uitbreiding van onderwerpen is nog niet ten einde en houdt tot nu toe gelijke 

tred met de uitbreiding van het aantal leden en belangstellenden. De bezoekers van de recente 

AUV-lezing herinneren zich nog dat een groot deel van de bezoekers van andere studierichtingen 

afkomstig was. We zien deze tendens nog steeds aanhouden. Dit betekent dat we erin slagen om 

behalve voor de eigen alumni ook naar buiten een rol te vervullen.  

De verwachting is dat dit toeneemt als wij straks onze intrek hebben genomen, nabij het hart van 

de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) op het Roeterseiland aan de 

Sarphatistraat 104.  

 

Het bestuur is op het ogenblik toegerust om het lichtend spoor langs de hemel  in de 

tegenwoordige tijd te plaatsen. De realiteit is dat de bestuursleden met veel inzet en capaciteiten 

hun werk doen.  

Het secretariaat en de ledenadministratie worden onder stevige leiding van Thea Cohen en Enith 

Pereira en in nauw overleg met de AUV verder geprofessionaliseerd. Jacquelien de Savornin 

Lohman heeft haar politieke- en diplomatieke gaven ingezet bij verschillende besprekingen en 

blijft daarnaast verantwoordelijk voor het de hand op de knip houden en zorgen dat we daarmee, 

eveneens in samenspraak met de AUV, dicht bij de begroting blijven. René Hoksbergen heeft zich 

sterk gemaakt voor de voorbereidingen van het Fonds Andragologie en voert nu campagne om het 

fonds in eerste instantie onder de aandacht te brengen van de groep alumni die met hem en zijn 

vrouw studeerden voor 1968. Truus Ophuijsen en Matthieu Karel zijn geïnvolveerd in de opzet en 

follow up van het permanente nascholing- en professionaliseringstraject en het miniconferentie 

gebeuren. Als voorzitter heb ik de schone taak om naast het structuur geven aan de vergaderingen, 

ook hier en daar in te springen. Van belang is het nauwe contact met docenten en met alumni die 

zich voorbereiden op werkcolleges, publicaties en presentaties. Hier horen ook bij de contacten 

met andere studierichtingen, andere universiteiten en de hogescholen.  

Gezamenlijk werken wij als een bestuurlijk team, in de komende maanden in de eerste plaats aan 

het  voeren van de campagne voor het Fonds Andragologie. Over het Fonds wordt u vanmiddag 

nog meer geïnformeerd. U hebt hiervan bij binnenkomst al een eerste brochure en flyer 
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uitgereikt gekregen Binnenkort zullen hiervoor de eerste brieven de deur uitgaan en zal er een 

telefooncampagne volgen. We hopen en verwachten dat ons beroep op u niet tevergeefs zal zijn. 

Daarnaast zal het komend jaar verder in het teken staan van de te betrekken bibliotheek en 

huisvesting. We zullen u daarover binnenkort verder informeren.  Als het zover is nodigen wij u 

uit voor een open dag. Als nieuwe vakinhoudelijke ontwikkeling mag ik verklappen dat een capita 

selecta andragologie in voorbereiding is. Joseph Kessels zal daarover straks meer vertellen. 

6. Nu kom ik toe aan het Fonds Andragologie. 

 Twee jaar geleden begonnen de gesprekken met het Amsterdams Universiteitsfonds. Maarten 

Vervaat en Daan Meijer nodigden ons ter oriëntatie uit.  

Het was voor Janneke van Mens-Verhulst en mij, in ieder geval voor mij, een buitengewoon 

interessante bijeenkomst. Maarten legde ons in straf tempo uit hoe wij het moesten aanpakken. Hij 

instrueerde wat de beste kansen zou geven om toekomstige “ prospects”, dat woord hoorde ik toen 

voor het eerst, voor je te winnen. Het komt er op neer dat je een doel formuleert waar de te 

benaderen donateur of schenker een warm gevoel bij krijgt en zich mee wil identificeren. Een doel 

waar hij zijn geld aan wil besteden.  

Het bleek een tak van sport die nieuw voor ons was. Maar die wij besloten ons eigen te maken ten 

einde ons doel te bereiken. Als voorwaarde stelde de AUF dat wij een haalbaarheidsonderzoek 

zouden laten uitvoeren. Om dit onderzoek te kunnen bekostigen waren we genoodzaakt een eerste 

inzamelingsronde te organiseren. We kozen hiervoor een aantal ons vertrouwde hoogleraren en 

gepromoveerde andragologen uit. Jacquelien en Janneke verklaarden zich bereid hiervoor de 

oproep te schrijven. Deze ervaring vormde de vuurproef en door het resultaat namen ons 

vertrouwen en de mogelijkheden toe.  

Na die tijd zijn we in een stroomversnelling terechtgekomen en met behulp van het bureau van 

IWA-alumnus Ralph Levie, Warner Strategies en Fundraising, zijn we op professionele wijze 

dichter bij de prospects aangekomen. Bovendien troffen wij het dat een eerste schenker zich 

spontaan had gemeld. De eerste van een inmiddels kleine rij. 

Dit betekende dat wij in september j.l. op het bureau van de AUF met elkaar konden constateren 

dat er in beginsel voldoende argumenten waren om een Fonds Andragologie als Fonds op Naam 

bij het Amsterdams Universiteitsfonds te openen. Evenwel hiervoor was uiteraard de formele 

besluitvorming van het Bestuur van het Amsterdams Universiteitsfonds nodig. En deze 

bestuursvergadering stond onomstotelijk pas gepland voor 18 december, op vrijdagmiddag van 

15.00 tot 17.00 uur, de laatste uren van het jaar vlak voor de kerstvacantie. Welke zekerheid 

hadden wij dat er in de tussenliggende maanden geen kinken in de kabel zouden komen? Als een 

gunstig voorteken beschouwden wij het dat de penningmeester van de AUF met ons als kring 

kwam kennismaken op de AUV-middag van 7 november. De penningmeester van de Stichting 

Amsterdams Universiteitsfonds Gert Jan Hogeweg was namelijk door Daan Meijer gevraagd om 

deze middag als onze formele voorzitter op te treden. Hierdoor kon Hogeweg tegelijk vaststellen 
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dat wij inderdaad een bruisende en productieve kring zijn.  

Het was dan uiteindelijk ook conform de verwachting toen wij, na die bestuursvergadering 

’savonds, van Daan het beslissende mailtje ontvingen dat alles in kannen en kruiken was.  

Door goed samenspel met de eerste schenker mevrouw Willemy van Enckevort kon daarom nog 

voor het einde van het kalenderjaar haar schenking voor de komende vijf jaar notarieel worden 

vastgelegd. Inmiddels hebben ook anderen haar actie nagevolgd. Deze schenkers van het eerste 

uur willen wij daarvoor straks huldigen. 

7.  Het is voor ons een bijzondere gebeurtenis en een eer dat vanmiddag op deze Nieuwjaarsborrel 

de Voorzitter van de Stichting Amsterdamsuniversiteitsfonds prof. dr. Zwemmer, persoonlijk 

namens het bestuur aanwezig is om het besluit tot het instellen van het Fonds Andragologie toe te 

lichten en in onze aanwezigheid te lanceren.  

Prof. Zwemmer het woord is hierbij aan u. 

 

Henk Wesseling (voorzitter Bestuur AUV-kring Andragologie) 

 

 

 


