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Door: Henk Wesseling
Geachte aanwezigen, dames en heren,
Mijn naam is Henk Wesseling, zoals de meesten van u wel zullen weten. Ik zie het als een
voorrecht en eer om als voorzitter van de Kring Andragologie u allen hier verzameld in het
Allard Pierson Museum welkom te mogen heten.
Een bijzonder woord van welkom aan de vertegenwoordigers van deze Universiteit van
Amsterdam, alsmede aan de bestuursleden van andere alumnikringen en de delegatie van de
Amsterdamse Universiteitsvereniging (AUV) en het Amsterdams Universiteitsfonds(AUF).
Bijzonder welkom ook aan drs. Harry Starren, de voorzitter van de AUV.
En een zeer hartelijk welkom voor onze gastspreker van vanmiddag: Prof. dr. Joseph Kessels.
Graag wens ik u allen namens het bestuur van de Kring een gezond, voorspoedig en actief
2013.
Wat betreft een actief 2013. Aan het bestuur van de Kring zal het niet liggen en naar wij
verwachten aan de leden en belangstellenden ook niet. Er zijn bij ons verschillende ijzers in
het vuur.
Zo is daar actie om door middel van handtekeningen onze doelstelling om alle kennis die in
het vakgebied Andragologie is verzameld en in de praktijk tot uitvoering wordt gebracht,
terug te brengen in het universitaire curriculum. De handtekeninglijsten liggen bij de
inschrijftafel en wij vragen u vriendelijk om deze te tekenen. Dit graag vanmiddag te doen,
voor zover dat althans nog niet via de website en e-mail is gebeurd. Verschillenden van u
hebben al getekend op 20 september bij de opening van de bibliotheek en het secretariaat in
onze nieuwe locatie.
Wat is er sindsdien alweer veel gebeurd. Met name kan ik noemen de succesvolle ontvangst
van en inschrijving op het door ons voorgestelde keuzevak Veranderkunde vanuit de
Andragologie voor bachelor studenten Algemene Sociale Wetenschappen. ASW afgekort.
Het is een eerste vuurproef voor de Kring om binnen het reguliere leerplan van de ASW onze
bijdrage te leveren.
Een tweede niet minder spannende ontwikkeling is de Leergang die wij in nauw overleg met
Rob van Es van de Politicologen, met Joep Schrijvers en Matthieu Karel en in samenwerking
met de afdeling Implementatie en Begeleiding van Rabobank Nederland voor senior Rabo
managers hebben ontwikkeld. Achttien topveranderkundigen zullen in een periode van
anderhalf jaar een tailormade opleiding in Veranderkunde en Complexe problemen in Politiek
en Bestuur volgen. In totaal zullen 24 docenten bij dit programma betrokken worden. Wij
prijzen ons bijzonder gelukkig dat de meesten van deze docenten al eerder aan onze

collegereeksen en events hebben meegedaan en volgaarne bereid blijven om in het kader van
de Kring hun bijdrage te geven.
Door deze bereidheidheid en het groeiende vertrouwen in de goede afloop bij allen die hun
schouders eronder zetten, is het ook dit jaar weer gelukt om nieuwe onderwerpen te
presenteren. Op dinsdag 8 januari is als eerste in dit jaar de nieuwe collegereeks Veranderen
bij cultuurverschillen met Huib Wursten van start gegaan. Vanavond begint Ton Notten met
de eerste van zijn serie masterclasses en morgenavond is het volle bak bij de reeks over
Moderniteit van Hans Achterhuis en Nico Koning. Ook daar zien we dat reguliere bacheloren masterstudenten willen meedoen.
Beste dames en heren, tenslotte nog graag even over het Fonds, omdat u daarover werd
gebeld, althans verschillenden van u. Ik wil u bijzonder bedanken voor het gehoor dat u aan
deze belactie van het Amsterdams Universiteitsfonds ten gunste van het Fonds Andragologie
hebt gegeven.
Het Fonds dat indertijd mogelijk werd gemaakt door royale schenkingen van Willemy van
Enckevort en de families Goezinne en Hoksbergen, wordt inmiddels door 74 leden van de
Kring als schenkers gesteund. De secretaris van het bestuur en de Commissie Fondswerving,
die bijzonder veel voor ons doet, Thea Cohen, heeft mij dit aantal zojuist per Skype laten
weten. Zij kan vanwege haar verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn en groet ons
hartelijk.
De Commissie Fondswerving staat in regelmatig, bijna dagelijks contact met Jochem
Miggelbrink, de vertrouwensman van het Fonds. Vooral in de afgelopen herfst toen door hen
de telefonische ronde onder onze leden werd uitgevoerd. Veel dank dus aan Jochem en zijn
collega’s daarvoor. Ondanks de mooie cijfers zijn we er evenwel nog niet. De weg is pas
slechts voor een deel afgelegd. De weg is nog lang om met President Obama te spreken.
Vandaar dat wij aandacht voor het Fonds blijven vragen bij diegenen die dit misschien nog
even voor zich uit hebben geschoven.
Er valt nog veel te zeggen, maar dat komt op de Ledenvergadering en de grote bijeenkomst
die wij op 23 maart a.s. zullen houden. Dit keer niet in de Eggertzaal, maar in de
Franciscuszaal van de Mozes en Aaronkerk op het Waterlooplein.
Nu terug naar vanmiddag.
Wij voelen ons bijzonder vereerd dat Harry Starren de voorzitter van de AUV vanmiddag
precies op tijd arriveerde om ons een Nieuwjaars wens mee te geven. Aansluitend zal Joseph
Kessels spreken.
Joseph Kessels is al jarenlang en op verscheidene gebieden actief betrokken bij de vereniging.
Als succesvolle docent, maar vooral ook als voorzitter van het Comité van Aanbeveling van
het Fonds Andragologie. Graag geef ik voor het uitspreken van zijn Nieuwjaarsspeech het
woord aan hem, Joseph Kessels. Hierbij past een hartelijk applaus.
Henk Wesseling 23 januari 2013

