Verslag Alumnibijeenkomst Andragologie UvA zaterdag 10 maart 2007.
In totaal 85 deelnemers kon prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst welkom heten op de jongste
bijeenkomst van andragologenalumni en oud-medewerk(st)ers.
De bijeenkomst werd gehouden in de Eggertzaal boven het Nieuwe Kafé aan de Dam. Tot de
deelnemers behoorde ook een delegatie alumni van het Groninger Andragogen Netwerk,
GAN.
Na het welkomstwoord gaf Janneke een toelichting op het voornemen om volgend jaar als
alumni-initiatief deel te gaan uitmaken van de Amsterdamse Universiteits Vereniging. Dit zal
als groot voordeel hebben dat de relatie met de UvA wordt bestendigd en dat bij de
organisatie van de alumniactiviteiten de deelnemersadministratie en correspondentietaken aan
de AUV worden uitbesteed. Tegelijk kan gebruik worden gemaakt van de zalen van de AUV
en het serviceapparaat. Alle deelnemers zullen een AUV-pasje ontvangen, waaraan diverse
voordelen zijn gekoppeld zoals vrij gebruik Universiteitsbibliotheek en bezoek aan de Hortus.
Met de AUV is afgesproken dat het lidmaatschap ingaat per 2008 en dat na opgave de AUV
activiteiten en faciliteiten in het laatste kwartaal van 2007 gratis zijn, waaronder deelname aan
de AUV-dag op 10 november a.s. In september a.s. ontvangt elke alumnus een schrijven om
zich op te geven.
Daarna werd kort gesproken door drs. Corry Ehlen. Zij vertelde over het initiatief om een
andragologen vooronderzoeksgroep te starten naar een mogelijke “revitalisering van de
andragologische theorievorming”. Belangstellenden kunnen zich bij haar
(corry.ehlen@gmail.com) of het alumnisecretariaat melden.
Vervolgens kon Janneke met groot genoegen het woord geven aan dr. Cor van Dijkum en drs.
Henk Wildschut. Beide alumni hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt aan het
opbouwen van de website www.andragologie.eu en gaven een presentatie van hun werk en
een toelichting op de geïnstalleerde rubrieken. Tevens vertelden ze over de toekomstplannen
om tot een voor alle alumni en buitenstaanders tot participeren uitnodigende site te komen. De
aanwezigen zijn onder indruk en belonen de bouwers met een hartelijk applaus.
Hierna was het woord aan prof. dr. Bas van Gent, emeritus-hoogleraar andragologie in Leiden
(’77- ’98) en eerder student en wetenschappelijk medewerker aan het IWA.
Bas van Gent heeft zijn inleiding de titel meegegeven: “Opkomst en afscheid van T.T. ten
Have: Succes en tragedie”. (Zie ook deze link)
Bas van Gent schetste uitvoerig de afkomst en studies die Ten Have heeft gevolgd, alvorens
vanuit Groningen naar het Westen te komen. Vervolgens gaat Bas uitgebreid in op de situatie
aan “de zevende faculteit”en de verdrukking die Ten Have had te overwinnen om tenslotte in
1970 te worden beloond toen “zijn” andragologie in het Academisch Statuut werd
opgenomen. Op zich een meesterlijke prestatie. Was het niet dat op het hoogtepunt van Ten
Have’s roem, de neergang reeds was ingezet. Voor Ten Have als progressieve hoogleraar was
het paradoxaal dat hij er niet in scheen te slagen te aanvaarden dat echte democratisering ook
zou inhouden dat hij een deel van zijn macht, in het bijzonder die van directeur-beheerder van
het IWA, had te delen met zijn stafmedewerkers en studenten.
Na zijn dramatische vertrek heeft Ten Have nog enkele jaren als een bezetene gewerkt om een
vijftal dikke boeken na te laten. Deze zijn vervolgens door de weduwe Ten Have en met grote
inspanning van verschillende van zijn oud-studenten en -medewerkers uitgegeven.

Zie: B. van Gent, T.T. ten Have; architect van de andragologie, in J. Goudsblom, P. de Rooij
en T. Wieten, (red.); In de zevende; de eerste lichting hoogleraren aan de Politiek-Sociale
Faculteit in Amsterdam, Het Spinhuis, Amsterdam 1998, pp. 66 – 80.
Na de pauze werd een column verzorgd dr. Ida Guinee, studente van 1971 – 1977 en
wetenschappelijk medewerker van 1982 – 2001 aan de UvA.
De column had als titel: “Er is geen tekst, er is feest”. Zie voor tekst van de column de bijlage.
Door een misverstand is de derde en laatste spreker van de middag jammer genoeg niet
gearriveerd. Dit betekende dat er extra ruimte was om nog een aantal prangende vragen aan
Bas van Gent te stellen. Deze was hiertoe gaarne bereid.
Kort voor 16.00 uur sloot Janneke vervolgens de bijeenkomst. Vele aanwezigen lieten weten
dat de bijeenkomst ruim aan hun verwachtingen heeft beantwoord en spraken stimulerende
woorden tot de leden van de voorbereidingscommissie om op de ingeslagen weg door te gaan.

