Verslag andragologen
alumnibijeenkomst op 7 oktober jl.
Om exact 13.00 uur opende mevr. prof. dr. Jacquelien de Savornin Lohman de bijeenkomst en kon
daarbij 69 alumni welkom heten. Een bijzonder woord van welkom werd gericht aan de
vertegenwoordiger van de andragologen alumnivereniging uit Groningen, mevr. drs. Greet de Koning,
die als waarneemster aanwezig was.
Als eerste spreker van deze bijeenkomst werd het woord gegeven aan mevr. prof. dr. Janneke van
Mens-Verhulst, lid van de voorbereidingscommissie.
Janneke schetste op een heldere wijze de stand van zaken van het initiatief “andragologen zoeken
andragologen”, dat bestaat sinds juni 2005. Na een start in kleine kring in diverse horecagelegenheden
(Het Blauwe Hoofd, de Badcuyp en vandaag in CREA), zijn er inmiddels 229 alumni van wie het adres
bekend is. Bij het merendeel van de alumni die benaderd worden is er meteen enthousiasme en
interesse om mee te doen. Zij hebben aangegeven een nauwer contact te willen hebben met andere
afgestudeerden andragologie en de universiteit. Sommigen echter hebben ons als organiserend comité
eerlijk laten weten dat angst voor nieuwe beschadiging en/of teleurstelling hen weerhoudt. Dit betekent
dat we dus ook voorzichtig moeten opereren om geen nieuwe teleurstellingen te riskeren. Tegelijkertijd
motiveert het ons om aan de geschiedenis van de andragologie een wending ten goede te kunnen geven.
Interessant is dat de geïnteresseerden alle studiejaren van 1950 tot (het einde) 1990 omvatten.
Inmiddels hebben er oriënterende besprekingen met het hoofd van de afdeling alumnirelaties van de
Amsterdamse Universiteitsvereniging (AUV) plaatsgevonden over het als alumnikring andragologie
aanhaken bij de AUV. Voor de organisatie heeft dit als groot voordeel dat de ledenadministratie en
contributieheffing vanuit de AUV zal worden verzorgd. Het is dan de bedoeling dat alle
andragologenalumni tevens lid worden van de AUV. De kosten komen op 30 euro, waarvan de helft
wordt afgedragen voor de diensten en het programma aanbod van de AUV en de andere helft (15 euro)
gebruikt kan worden voor de eigen activiteiten van onze andragologenkring, met activiteiten zoals
vandaag.
Tevens kunnen alle andragologenalumni/AUV-leden gratis en/of met korting deelnemen aan de
jaarlijkse universiteitsdag in juni en de AUV-dag in november. Dit zijn bijeenkomsten met inhoudelijk
academische programma’s als colleges, lezingen, forumdiscussies, debatten en informatie over
ontwikkelingen binnen de UvA. Daarnaast en dat is ook echt de moeite waard, biedt het lidmaatschap
gratis toegang tot de universiteitsbibliotheken en diverse interessante kortingen (zie
www.alumni.uva.nl).
Op de volgende andragologen alumnibijeenkomst van zaterdag 10 maart a.s. zal mevr. Mas Fopma van
het alumnibureau worden uitgenodigd aangezien dan het moment daar is voor een go/no go met
betrekking tot het AUV lidmaatschap.
Dr. Cor van Dijkum krijgt vervolgens het woord. Hij geeft informatie over de voortgang om een eigen
website te openen en vrijwilligers te werven om tot de redactie toe te treden. Zodra de website geopend
is, zullen alle alumni hiervan op de hoogte worden gesteld.
Mevr. drs. Eva Bakker, lid van de voorbereidingscommissie en mevr. drs. Ina Wilbrink brengen
vervolgens een bijdrage over de uitdagingen van andragologen in de derde of vierde levensfase. Eva
vertelt op treffende manier over haar eigen ervaringen bij het zoeken naar de beste invulling voor die
periode in haar leven. Zij heeft de behoefte bij een dergelijk zoekproces in een platform van
gelijkgestemden te kunnen participeren en roept gelijk- gestemden zich daarvoor op te geven. Vanuit
haar expertise als medewerkster van het Instituut voor vrijwillige inzet, CIVIQ, vulde Ina aan dat een
andragologennetwerk ook een garantie kan bieden voor voldoende reflectie op deze levensfase en de
(vrijwilligers)-activiteiten die je verricht. Je kunt er ook maatjes vinden voor het eventueel gezamenlijk
maken van plannen om interessant vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld. Bovendien kan een platform
een podium zijn dat eraan bijdraagt dat de activiteiten en taken het niveau houden of krijgen dat je
zoekt. Het blijkt namelijk dat hoger opgeleiden speciale eisen stellen aan het vrijwilligerswerk dat ze
doen.
Voor geïnteresseerden is afgesproken op dinsdagavond 7 november 2006 bij elkaar te komen om een
plan van aanpak uit te werken.

Daarna was het tijd voor de column van prof. dr. Peter B. Defares. Peter overtrof de strakke
tijdbegrenzingen die een column pleegt te stellen. Met volledige instemming van de aanwezigen heeft
hij evenwel zijn verhaal afgemaakt. De inhoud van het verhaal was dan ook helemaal up-to-date: hoe
kun je, door middel van een kortdurende traumabehandeling, migrantenkinderen helpen hun frustratie
en agressie te leren hanteren. Vooral voor de jongere alumni was het tevens interessant om te vernemen
hoe Peter Defares zijn visie en werk verbindt met de strikte wetten van de systematische andragologie.
Voor de oudere alumni kwamen de herinneringen aan citaten van Ten Have als vanzelf boven. Een zeer
interessante bijdrage die na te lezen valt in een bijlage.
Na de pauze geeft Dr. Joep Schrijvers (75-82) een enthousiaste en spetterende presentatie over zijn vers
van de pers gerolde boek: Het wilde vlees – De tomtomisering van de passionele mens. Is de
globaliserende economie in staat om mensen als onder een totalitair regime opnieuw te koloniseren?
We zien een ‘doorgefokte, instrumentele homo economicus’. ‘Ons privé-leven bezien we ook steeds
vaker vanuit efficiëntie en nut.’ Nieuwe, digitale vormen van sturing en planning dringen door in alle
levenssferen, waardoor de oude planningsprincipes niet meer opgaan. Hij waarschuwt ervoor dat de
logistieke planning ten koste gaat van de existentiële ruimte, dat wat je niet kunt plannen.
De andragoloog Joep Schrijvers geeft met zijn visie een nieuwe impuls aan de andragologie.
Hij krijgt een daverend applaus.
Joep Schrijvers: Het wilde vlees – De tomtomisering van de passionele mens.
Uigave Scriptum. ISBN 90 55 94 4831.
Eerdere boeken: Hoe word ik een rat? (2002), Het maandagmorgengevoel (2006).
Jacquelien sluit de middag af onder dankzegging aan de sprekers. Speciaal bedankt zij de secretaris
Piet Vriens voor het opzetten en bijhouden van het andragologen adressenbestand.
Iedereen wordt tot slot bedankt voor hun komst en enthousiaste aanwezigheid.
De volgende bijeenkomst is op zaterdag 10 maart 2007.

