Opening door Henk Wesseling van de Reüni op 29 juni 2010
Goedemorgen dames en heren, mijn naam is Henk Wesseling en als voorzitter van het bestuur
van de kring Andragologie heet ik u namens het bestuur graag van harte welkom.
U bent alumni van de Politieke en Sociale Faculteit-C (PSF-C) en als sociaal-psychologen,
sociaal-pedagogen en enkelen van u als Andragologen, bijzonder welkom op deze speciaal
voor u georganiseerde reünie. Wij beloven u een bijzondere dag die voor verschillenden van u
meer dan vijftig jaar na uw afstuderen plaats vindt en voor een deel van u, 30 jaar na een
laatste grote bijeenkomst met professor Ten Have.
Wij ontvangen u in de Marinus Behrens zaal van de Economen, normaal worden hier bullen
uitgereikt en vandaag konden wij er terecht. Het is één van de prestigieuze zalen van de
faculteit en we zijn blij deze zaal vandaag te kunnen gebruiken omdat deze gemakkelijk dicht
naast de mensa ligt en op zeer korte afstand van onze eigen ruimte waar we na de lunch een
bezoekje zullen brengen.
Er is veel water door de Amstel gegaan alvorens wij een eigen bibliotheek en
secretariaatsruimte in gebruik konden nemen en daarmee een plek hebben om vanuit te
kunnen opereren. Zoals u bent geïnformeerd organiseren wij al enkele jaren werkcolleges,
lezingen, Paradecolleges, conferenties en debatten. Daarnaast hebben wij een website en
geven een informatiebulletin uit. Dit alles werd tot nu toe door de bestuursleden van huis uit
gedaan. Inmiddels zijn de activiteiten zo omvangrijk en komen er ook van de 250 leden en
instanties die contact met ons hebben als de afdelingen van de Faculteit Maatschappij &
Gedragswetenschappen van de UvA, Hogescholen en bedrijven, zoveel vragen op ons af dat
het nodig is om een bemenst secretariaat te hebben met een centrale telefoon, computer en
printerfaciliteiten. Dankzij daadwerkelijke steun van sommigen uit uw midden is hiermee
intussen een begin gemaakt. Daarnaast verkeren we in de unieke situatie dat ons van zowel
wijlen Karel Nijkerk als van Ger van Enckevort een bibliotheek in de schoot is gevallen.
Daarover wordt in de loop van de dag meer verteld en u kunt deze bovendien bekijken.
Ik wil u graag aangeven waarom het vandaag zo een bijzondere dag wordt. Daarvoor moet ik
vier-vijf jaar terug in de tijd waarin er een voorbereidingsgroep was gevormd om namen en
adressen van alumni te achterhalen: Andragologen zoeken andragologen. Het is een groot
karwei geweest dat nog geenszins af is. Wij hebben in het afgelopen jaar, toen wij op zoek
waren naar úw adressen en er uiteindelijk 75 hebben kunnen achterhalen opnieuw ervaren hoe
moeilijk het is. Soms doe je er een paar weken over om één adres te vinden dat klopt. Daarom
hopen wij ook dat u ons allemaal wilt helpen alle adressen van jaar- en studiegenoten die u
kent aan ons door te geven. Het is namelijk een onplezierig idee dat er tientallen alumni zijn
die wel zouden willen participeren maar die niet worden bereikt of te laat omdat reizen en
communiceren inmiddels te moeilijk zijn geworden.
Van de vroegere wetenschappelijke staf hadden wij in het begin vooral contact met Karel
Nijkerk. Afgesproken was dat hij zou spreken op de eerste bijeenkomst. Twee dagen ervoor
belde hij op om aan te geven dat hij door ziekte verhinderd was. Al gauw werd daarna zijn
situatie slechter. Ik bezocht hem regelmatig. De laatste keer dat ik bij hem was, - hij was toen
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al behoorlijk verzwakt -, gebaarde hij mij nog even te blijven en ging de kamer uit. Hij bleef
lang weg. Ik maakte mij al zorgen want hij was de trap op gegaan en dat moest hem veel
moeite kosten. Toen hij toch weer terugkwam hield hij triomfantelijk dit boek van Ten Have
in zijn hand. Hij had zijn vingers er ergens tussen en sloeg bij pagina 411 de bladzijden open.
“Kijk” zei hij, “Henk, dit is de groep die je nodig zult hebben en waar je een beroep op kunt
doen. Met deze groep kun je misschien de basis leggen.”
Jullie groep. Hij wees een lijst met 129 namen aan. “Probeer hun adressen te achterhalen. Ik
weet vrijwel zeker dat deze wetenschappers, psychotherapeuten, organisatieontwikkelaars,
personeelschefs, docenten en trainers behulpzaam zullen zijn en willen meewerken om het
initiatief een kans te geven.”
En zo is het, zoals we vandaag kunnen vaststellen, precies gegaan. Wat wij de laatste
maanden in de kring bereikt hebben was allemaal niet gelukt zonder de grote inspanningen
van alvast enkele namen uit deze lijst. Willemy van Enckevort, Dinie Goezinne - Zijlman en
René en Erica Hoksbergen. Met de naam van Willemy van Enckevort komt de naam van haar
overleden man Ger van Enckevort in herinnering.
Ger van Enckevort en Karel Nijkerk, beiden oud-studenten van Ten Have, hun namen heb ik
al genoemd en zullen vandaag vaker ter hunner ere vallen.
U bent hier vandaag ondanks de hitte gekomen en door uw aanwezigheid met elkaar, met ons
en met ons streven verbonden. Heel veel waardering voor uw komst en nogmaals bijzonder
welkom.
Sommigen van u hebben opgemerkt dat we wellicht de verkeerde volgorde hebben gekozen.
Het zou beter geweest eerst een reünie te beleggen en daarna een actie voor een financiële
bijdrage. Enkelen hebben gezegd zich nu nogal overvallen te hebben gevoeld en daarom
voorlopig nog terughoudend te zullen zijn met het doen van een toezegging.
Vandaag zijn wij met zijn allen bij elkaar en kunnen we met elkaar overleggen hoe in een
adequate vorm en goede volgorde door te gaan.
U zult neem ik aan nader willen weten wie u welkom heten?
Het bestuur van de kring: daarvan zijn aanwezig: Jacquelien de Savornin Lohman,
penningmeester, Thea Cohen, secretaris, Enith Pereira van de deelnemersadministratie en
webcommunity, Truus Ophuijsen van de onderwijsprogrammering en conferenties, met
wellicht volgend jaar een internationale conferentie en last but not least René Hoksbergen bij
jullie bekend, ook landelijk bekend van de tv en onze aanjager voor de fundraising.
Deze dag is mede tot stand gekomen door de Commissie Fondswerving waarin naast René,
Dinie Goezinne-Zijlman, Willemy van Enckevort ook Thea Cohen en ondergetekende actief
zijn. Alsmede alumnus Ralph Levie die bij een professioneel Fundraisingsbureau werkt. Hij is
vandaag niet aanwezig.
Dan hebben we een Comité van Aanbeveling van het Fonds welke deze dag steunt, met als
leden de rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam mevrouw Dympf van den
Boom en alumnus prof. dr. Joseph Kessels. Joseph Kessels zal straks bij de lunch een woordje
spreken. Dus met hem maakt u nog nader kennis. De rector heeft beloofd heel erg haar best te
doen om met ons te lunchen. Maar toen ik hoorde hoe druk zij vanochtend en vanmiddag is,
zou het mij zeer verrassen als ze het haalt. In ieder geval al zeer gewaardeerd dat ze het wil
proberen.
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Dan wil ik u graag voorstellen aan de eerste gebruiker van de ruimte aan de Sarphatistraat de
bibliothecaresse, mevrouw Bella van ‘t Noordende. Zij zal u straks ontvangen. Vervolgens
mag ik Maaike de Boois voorstellen, de gelukkige promovenda die door professor dr. van
Ewijk van de Hogeschool Utrecht is vrijgesteld om een proefschrift te maken over “De
geschiedenis en perspectieven van de Nederlandse andragologie”. Zij is uiteraard ook zeer
blij met uw komst, voor haar een uitgelezen gelegenheid met de eerste en oudste groep
studenten kennis te maken. Aan het eind van de bijeenkomst houdt zij een PowerPoint
presentatie.
Dan hebt u tenslotte bij binnenkomst al de commissie van in- en uitgeleide ontmoet die u van
uw naambadges heeft voorzien en de toegangskosten met u heeft verrekend. Ik noem Marjan
Comperen, Riekje Meijerink Merjenburgh, Anne Belder, Pim Groeneveld en Ed Huyg. Zij
zullen u desgewenst ook als gastvrouw en gastheer begeleiden in de mensa bij het selecteren
van de lunch en met u naar de nabij gelegen zaal gaan waar wij gezamenlijk zullen lunchen.
Nu is het tijd om elkaar beter te leren kennen en de condities te scheppen waardoor u met
elkaar kunt bijpraten. Wie bent u en hoe is het met u gegaan? Om u zichtbaar te maken voor
uw vroegere studiegenoten geef ik graag het woord aan Dinie Goezinne-Zijlman die samen
met Thea Cohen de kennismaking in goede banen zal leiden. Van half één tot half twee gaan
we lunchen. Daarna een korte wandeling naar de bibliotheek en het secretariaat. Bij
teugkomst is er thee en frisdranken om toe te komen aan de foto uitwisseling van de
excursies. Tenslotte zal Maaike de Boois een toelichting geven op haar onderzoeksvoorstel. In
de laatste vijf minuten blikken we op de dag terug en besluiten we of er een vervolg in zou
kunnen zitten.
Graag het woord aan Dinie Goezinne- Zijlman.
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