
Openingswoorden	  Nieuwjaarslezing	  Kring	  Andragologie	  op	  23	  januari	  2014	  	  
in	  de	  Agnietenkapel	  om	  16.15	  uur,	  door	  voorzitter	  Henk	  Wesseling.	  

Geachte	  inleider,	  bestuurders	  en	  medewerkers	  van	  de	  AUV	  en	  beste	  bestuursleden	  en	  leden	  
of	  belangstellenden	  van	  de	  Kringen	  Sociologie,	  Economie,	  Rechtsgeleerdheid,	  Antropologie	  
en	  Andragologie,	  

Geachte	  aanwezigen,	  

Als	  voorzitter	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  Kring	  Andragologie	  heb	  ik	  de	  eer	  en	  het	  genoegen	  om	  
u	  allen	  bijzonder	  hartelijk	  welkom	  te	  heten	  op	  deze	  Nieuwjaarslezing.	  Het	  genoegen	  zit	  
vooral	  in	  het	  feit	  dat	  deze	  Nieuwjaarslezing	  een	  breed	  gedragen	  initiatief	  is.	  Hierbij	  hebben	  
de	  Amsterdamse	  Universiteit	  Vereniging	  (AUV)	  en	  de	  kringen	  Sociologie,	  Economie,	  
Rechtsgeleerdheid,	  Antropologie	  	  en	  Andragologie,	  met	  elkaar	  overlegd	  om	  een	  
gemeenschappelijk	  thema	  te	  benoemen	  en	  hiervoor	  de	  nieuwe	  directeur	  van	  het	  Sociaal	  en	  
Cultureel	  Planbureau	  uit	  te	  nodigen.	  

Wij	  zijn	  dan	  ook	  prof.	  Putters	  zeer	  erkentelijk	  deze	  uitnodiging	  te	  hebben	  aanvaard.	  Tegelijk	  
hebben	  wij	  daarmee	  de	  eer	  aanwezig	  te	  zijn	  bij	  zijn	  eerste	  optreden	  aan	  de	  Universiteit	  van	  
Amsterdam.	  De	  UvA	  en	  de	  AUV	  onderschrijven	  dit	  en	  maken	  dit	  initiatief	  mede	  mogelijk	  
door	  deze	  prestigieuze	  locatie	  ter	  beschikbaar	  te	  stellen	  voor	  de	  Nieuwjaarslezing	  en	  de	  
receptie	  na	  afloop.	  	  

Het	  thema	  dat	  de	  heer	  Putters	  vanmiddag	  zal	  behandelen	  is	  uiterst	  actueel,	  omdat	  het	  gaat	  
om	  de	  gevolgen	  van	  de	  veranderende	  verzorgingsstaat	  voor	  bestuur	  en	  samenleving.	  Mede	  
omdat	  deze	  verandering	  gevolgen	  heeft	  voor	  praktisch	  alle	  Nederlandse	  burgers	  is	  het	  voor	  
ons	  als	  wetenschappers,	  zoals	  wij	  hier	  met	  verschillende	  invalshoeken	  en	  academische	  
studies	  bij	  elkaar	  zijn,	  van	  urgent	  belang	  om	  ons	  nader	  te	  bezinnen	  op	  de	  betekenis	  van	  de	  
veranderende	  verzorgingsstaat.	  De	  gedachte	  is	  dat	  we	  nog	  meer	  in	  de	  richting	  van	  een	  
participatiemaatschappij	  dienen	  te	  gaan.	  

Ons	  interesseert	  in	  het	  bijzonder	  of	  wij	  antwoord	  zullen	  krijgen	  op	  de	  vraag	  wat	  de	  
veranderingen	  in	  zorg,	  onderwijs,	  arbeid,	  huisvesting	  en	  welzijn	  zullen	  betekenen	  en	  wat	  
naast	  de	  al	  vaak	  uitgevente	  winstpunten	  als	  gemeenschapszin,	  zelfredzaamheid	  en	  
zorgzaamheid,	  de	  verliespunten	  zullen	  worden.	  	  

Juist	  voor	  ons	  als	  wetenschappers	  kunnen	  in	  de	  verliespunten	  en	  probleemgebieden	  de	  
uitdagingen	  liggen	  om	  solide	  praktijkgericht	  innovatief	  onderzoek	  op	  te	  zetten.	  Onderzoek	  
dat	  kan	  bijdragen	  aan	  het	  helpen	  voorkomen	  dat	  mensen	  of	  groepen	  in	  de	  knel	  raken.	  	  

Wij	  hebben	  het	  daarbij	  gelijk	  over	  de	  titel	  die	  de	  lezing	  heeft	  meegekregen:	  de	  moraal	  van	  
de	  participatiesamenleving.	  In	  hoeverre	  zijn	  we	  op	  weg	  naar	  een	  samenleving	  met	  expliciet	  
menselijke	  waarden	  en	  duurzaamheid	  in	  het	  vaandel?	  Of	  wordt	  het	  een	  echo	  van	  de	  
afgelopen	  15	  jaar	  met	  neoliberalisme	  en	  verschillende	  perverse	  ontsporingen?	  	  



Vorig	  jaar	  op	  3	  april	  was	  een	  groot	  deel	  van	  de	  hier	  aanwezige	  economen	  en	  andragologen	  
in	  een	  eerste	  gezamenlijk	  Event	  bij	  elkaar	  om	  naar	  Hans	  Achterhuis	  te	  luisteren.	  Hij	  vertelde	  
ons	  meer	  over	  zijn	  boek	  ‘	  De	  utopie	  van	  de	  vrije	  markt’	  en	  nodigde	  ons	  uit	  tot	  een	  vrije	  
discussie	  over	  de	  basiselementen	  van	  zijn	  boeiende	  en	  sociaal	  zeer	  relevante	  boek.	  Deze	  
avond	  heeft	  toen	  grote	  indruk	  op	  ons	  gemaakt.	  Vooral	  omdat	  het	  licht	  zo	  sterk	  kwam	  te	  
schijnen	  op	  de	  alomvattendheid	  van	  het	  neoliberale	  denken	  en	  de	  ermee	  verbonden	  
nadelige	  effecten	  voor	  de	  samenleving.	  De	  zojuist	  gestelde	  vraag	  van	  vanmiddag	  is	  dan	  ook	  
op	  die	  avond	  ingefluisterd:	  in	  hoeverre	  is	  het	  mogelijk	  om	  in	  de	  Nederlandse	  politieke	  
verhoudingen	  tot	  gelijkwaardige	  burgerparticipatie	  te	  komen?	  

Het	  is	  verleidelijk	  om	  de	  lijst	  met	  vragen	  uit	  te	  breiden.	  Dat	  zullen	  we	  niet	  doen.	  U	  heeft	  
gezegd	  dat	  u	  aan	  het	  eind	  van	  uw	  lezing	  nog	  gelegenheid	  voor	  vragen	  wilt	  geven.	  	  

Dat	  stellen	  wij	  zeer	  op	  prijs.	  	  

Prof.	  Putters,	  graag	  nodig	  ik	  u	  uit	  en	  geef	  u	  hierbij	  het	  woord	  voor	  het	  houden	  van	  de	  
Nieuwjaarslezing.	  

Mag	  ik	  alvast	  een	  warm	  applaus	  voor	  Kim	  Putters?!	  	  

	  

	  

	  

Openingswoorden	  	  Nieuwjaarsreceptie	  2014	  door	  Kringvoorzitter	  Henk	  
Wesseling.	  

	  

Geachte	  aanwezigen,	  dames	  en	  heren,	  

Mijn	  naam	  is	  Henk	  Wesseling,	  voorzitter	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  Kring	  Andragologie.	  Ik	  zie	  
het	  als	  een	  voorrecht	  om	  u	  allen	  hier	  verzameld	  in	  de	  Agnietenkapel	  welkom	  te	  heten.	  Mede	  
namens	  mijn	  collega-‐bestuursleden	  van	  de	  Kring	  Andragologie.	  	  

Een	  bijzonder	  woord	  van	  welkom	  aan	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  Universiteit	  van	  
Amsterdam,	  alsmede	  aan	  de	  bestuursleden	  en	  leden	  van	  de	  aanwezige	  alumnikringen,	  de	  
delegatie	  van	  de	  Amsterdamse	  Universiteitsvereniging	  (AUV)	  en	  het	  Amsterdams	  
Universiteitsfonds	  (AUF).	  

Graag	  wens	  ik	  u	  allen	  namens	  het	  bestuur	  van	  de	  Kring	  een	  gezond,	  voorspoedig	  en	  actief	  
2014.	  	  

Wat	  betreft	  een	  actief	  2014.	  Aan	  het	  bestuur	  en	  de	  leden	  van	  de	  Kring	  Andragologie	  zal	  het	  
niet	  liggen	  en	  naar	  wij	  verwachten	  ook	  niet	  aan	  de	  besturen	  en	  betrokkenen	  van	  de	  kringen	  



Sociologie,	  Economie,	  Rechtsgeleerdheid	  en	  Antropologie	  met	  wie	  wij	  vanmiddag	  de	  
Nieuwjaarslezing	  voorafgaand	  aan	  deze	  receptie	  hebben	  georganiseerd.	  	  

Voor	  2014	  heeft	  de	  Kring	  Andragologie	  verschillende	  ijzers	  in	  het	  vuur,	  klaar	  om	  te	  worden	  
gesmeed.	  	  
Zo	  is	  er	  op	  9	  april	  in	  CREA	  een	  landelijke	  conferentie	  over	  ‘de	  Toekomst	  van	  het	  Platteland’	  
die	  wij	  samen	  met	  de	  alumni	  van	  planologie	  en	  geografie	  en	  de	  internationale	  organisatie	  
Learn	  for	  Life	  organiseren.	  
Op	  11	  april	  de	  derde	  conferentie	  over	  ‘Institutional	  design:	  mechanism	  design	  in	  Action’,	  
georganiseerd	  door	  ‘onze’	  Cor	  van	  Dijkum	  en	  Erik	  Dirksen	  van	  de	  	  Kring	  van	  Amsterdamse	  
Economen	  en	  de	  afdeling	  ondernemen	  en	  innovatie	  van	  de	  School	  of	  Economics	  van	  de	  
Universiteit	  Utrecht.	  
En	  	  op	  15	  april	  doen	  wij	  op	  uitnodiging	  van	  de	  	  Kring	  Amsterdamse	  Sociologen	  mee	  met	  een	  
avond	  over	  het	  intrigerende	  EU-‐project	  BEAUTY.	  	  

Als	  Kring	  zijn	  wij	  met	  inzet	  en	  overtuiging	  bezig	  andragologie	  te	  koppelen	  aan	  real	  life	  cases	  
en	  verbinding	  te	  leggen	  met	  daarbij	  onmisbare	  wetenschappen.	  Het	  is	  daarom	  niet	  
verbazingwekkend	  dat	  wij	  ons	  bijzonder	  goed	  kunnen	  verenigen	  met	  het	  beleid	  van	  de	  AUV	  
om	  samenwerking	  tussen	  de	  kringen	  en	  hun	  studies	  te	  stimuleren.	  

Tegelijk	  vindt	  een	  organisatorische	  actie	  van	  de	  Kring	  plaats	  om	  door	  middel	  van	  het	  
verzamelen	  van	  handtekeningen	  onze	  ambitieuze	  doelstelling	  -‐	  alle	  kennis	  die	  in	  het	  
vakgebied	  Andragologie	  is	  verzameld	  en	  in	  de	  praktijk	  tot	  uitvoering	  wordt	  gebracht	  -‐	  in	  te	  	  
brengen	  in	  het	  universitaire	  curriculum.	  De	  handtekeninglijsten	  waarop	  u	  uw	  sympathie	  voor	  
dit	  streven	  kunt	  laten	  blijken,	  liggen	  bij	  de	  inschrijftafel	  en	  wij	  vragen	  u	  vriendelijk	  om	  deze	  
te	  willen	  tekenen.	  	  	  

Een	  voorbeeld	  van	  het	  binnenbrengen	  van	  andragologie	  op	  de	  universiteit	  is	  het	  Keuzevak	  
Veranderkunde	  vanuit	  de	  Andragologie.	  In	  april	  zal	  het	  voor	  het	  tweede	  jaar	  worden	  
aangeboden	  aan	  bachelor	  studenten	  van	  Algemene	  Sociale	  Wetenschappen.	  Opnieuw	  is	  de	  
belangstelling	  hiervoor	  groot.	  Een	  bewijs	  dat	  de	  vuurproef	  om	  binnen	  het	  reguliere	  
programma	  van	  de	  UvA	  te	  doceren	  goed	  is	  doorstaan.	  Dat	  biedt	  perspectief!	  

Een	  tweede	  evenzeer	  spannende	  ontwikkeling,	  evenwel	  extra-‐muraal,	  is	  de	  meerjarige	  	  
Leergang	  Verandermanagement	  voor	  senior	  Rabo	  managers.	  Deze	  voeren	  wij	  uit	  in	  
samenwerking	  met	  de	  afdeling	  Implementatie	  en	  Begeleiding	  van	  Rabobank	  Nederland.	  
Achttien	  topveranderkundigen	  worden	  door	  ons	  in	  een	  periode	  van	  anderhalf	  jaar	  in	  een	  
tailormade	  Leergang	  Veranderkunde	  en	  Complexe	  problemen	  in	  Politiek	  en	  Bestuur	  
opgeleid.	  U	  begrijpt	  dat	  wij	  met	  deze	  Leergang	  in	  het	  oog	  van	  de	  	  orkaan	  zijn	  
terechtgekomen.	  	  Een	  buitenkans	  voor	  veranderaars,	  al	  worden	  hier	  de	  golven	  wel	  
exceptioneel	  hoog.	  
De	  ervaring	  die	  wij	  met	  deze	  Leergang	  opdoen	  zullen	  we	  gebruiken	  om	  een	  post	  



professionele	  master	  in	  de	  steigers	  te	  zetten.	  Rob	  van	  Es,	  Joep	  Schrijvers	  en	  Matthieu	  Karel	  
zijn	  hier	  in	  de	  lead.	  

Kort	  wil	  ik	  hier	  ook	  een	  aantal	  collegereeksen	  de	  revue	  laten	  passeren	  die	  de	  Kring	  aanbiedt.	  
Sommige	  enkele	  keren	  per	  jaar.	  

Begin	  januari	  j.l.	  is	  de	  filosofiereeks	  van	  Hans	  Achterhuis	  en	  Nico	  Koning	  weer	  van	  start	  
gegaan.	  Dit	  keer	  voor	  de	  achtste	  maal.	  Dat	  mag	  wel	  even	  worden	  	  genoemd.	  Voor	  het	  derde	  
jaar	  alweer	  geeft	  Ton	  Notten	  zijn	  masterclasses	  met	  Joseph	  Kessels	  en	  -‐	  nieuw	  -‐	  de	  juriste	  
Ella	  Kalsbeek.	  

Op	  7	  maart	  a.s.	  beginnen	  de	  collegereeksen	  ‘Bevlogenheid	  terug	  in	  het	  werk’	  van	  Gerard	  
Donkers	  en	  ‘Met	  modellen	  meer	  mans?’	  van	  Robert	  de	  Hoog.	  In	  april	  volgt	  verder	  de	  derde	  
editie	  van	  de	  reeks	  ‘Veranderen	  met	  cultuurverschillen’	  van	  de	  mondiaal	  erkende	  
cultuurkenner	  Huib	  Wursten.	  

Tenslotte	  kunnen	  we	  	  vanmiddag	  met	  trots	  de	  Leergang	  ‘De	  kracht	  van	  Social	  Work’	  
aankondigen.	  Een	  nieuwe	  leergang	  van	  een	  jaar,	  met	  vijf	  modules	  die	  aansluit	  bij	  het	  hart	  
van	  de	  andragologie	  en	  waar	  wij	  veel	  van	  verwachten.	  

In	  totaal	  zijn	  meer	  dan	  30	  docenten	  betrokken	  bij	  onze	  programma’s	  en	  Events.	  Wij	  prijzen	  
ons	  bijzonder	  gelukkig	  dat	  deze	  docenten	  volgaarne	  bereid	  blijven	  om	  in	  het	  kader	  van	  de	  
Kring	  hun	  bijdrage	  te	  geven.	  	  

Door	  deze	  bereidheid	  en	  het	  groeiende	  vertrouwen	  dat	  ons	  doel	  binnen	  bereik	  komt	  als	  
allen	  	  hun	  schouders	  er	  onder	  blijven	  zetten,	  breidt	  het	  aantal	  onderwerpen	  van	  onze	  
academische	  en	  postacademische	  collegereeksen	  zich	  gestaag	  uit.	  	  

Beste	  aanwezigen,	  tenslotte	  nog	  graag	  even	  over	  het	  Fonds	  Andragologie,	  omdat	  
verschillenden	  van	  u	  daarover	  brieven	  hebben	  ontvangen	  en	  zijn	  gebeld.	  Ik	  wil	  u	  bijzonder	  
bedanken	  voor	  het	  gehoor	  dat	  u	  aan	  de	  oproep	  in	  deze	  brieven	  en	  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	  81	  donateurs,	  
merendeels	  leden	  van	  de	  Kring,	  gesteund.	  De	  Commissie	  Fondswerving	  van	  de	  Kring	  werkt	  in	  
nauw	  overleg	  met	  Jochem	  Miggelbrink	  van	  het	  Amsterdams	  Universiteitsfonds.	  	  

Met	  veel	  genoegen	  zien	  we	  dat	  zowel	  het	  aantal	  schenkers	  als	  de	  hoogte	  van	  de	  
schenkingen	  zijn	  toegenomen.	  Ondanks	  de	  mooie	  cijfers	  zijn	  we	  er	  echter	  nog	  niet.	  De	  weg	  is	  
pas	  voor	  een	  deel	  afgelegd.	  Vandaar	  dat	  wij	  aandacht	  voor	  het	  Fonds	  blijven	  vragen	  bij	  
diegenen	  die	  een	  gift	  nog	  even	  voor	  zich	  hebben	  uitgeschoven.	  
Voor	  een	  deel	  afgelegd?	  Ja	  wij	  zijn	  bezig	  na	  te	  denken	  over	  het	  oprichten	  van	  een	  instituut	  
en	  om	  een	  hoogleraar	  andragologie	  aangesteld	  te	  krijgen.	  U	  zult	  het	  begrijpen,	  dat	  
onderdeel	  van	  de	  weg,	  vraagt	  eveneens	  om	  financiële	  steun.	  



Het	  bestuur	  -‐	  en	  nu	  afrondend	  -‐	  ziet	  met	  belangstelling	  uit	  naar	  de	  aanstaande	  
Ledenvergadering	  en	  themabijeenkomst	  van	  de	  Kring	  op	  zaterdag	  22	  maart	  in	  de	  Eggertzaal	  
op	  de	  Dam	  naast	  de	  Nieuwe	  Kerk.	  U	  bent	  van	  harte	  uitgenodigd.	  

Nu	  terug	  naar	  vanmiddag.	  

Wij	  voelden	  ons	  bijzonder	  vereerd	  dat	  de	  voorzitter	  van	  de	  AUV,	  Willem	  Korthals	  Altes,	  zich	  
bereid	  heeft	  verklaard	  om	  op	  deze	  bijzondere	  receptie,	  met	  in	  ieder	  geval	  vijf	  van	  de	  
inmiddels	  26	  Kringen	  die	  bij	  de	  AUV	  zijn	  aangesloten	  onder	  zijn	  gehoor,	  het	  woord	  te	  willen	  
voeren.	  Helaas	  heeft	  Korthals	  Altes	  in	  de	  loop	  van	  de	  ochtend	  laten	  weten	  dat	  het	  hem	  niet	  
mogelijk	  is	  om	  zijn	  toezegging	  gestand	  te	  doen.	  Ik	  bied	  u	  namens	  hem	  excuses	  aan	  en	  spreek	  
de	  hoop	  uit	  dat	  hij	  een	  volgende	  keer	  wel	  in	  staat	  zal	  zijn	  om	  te	  komen.	  

Aan	  het	  eind	  van	  mijn	  Nieuwjaars	  woord	  zou	  ik	  graag	  gezamenlijk	  het	  glas	  heffen	  op	  een	  
uitstekend	  en	  plezierig	  jaar	  voor	  al	  onze	  Kringen.	  

Ik	  dank	  u	  wel.	  

	  

Henk	  Wesseling,	  23	  januari	  2014	  

	  


