
De	  zesde	  jaarlijkse	  Andragologie	  Alumni	  Bijeenkomst	  
in	  de	  Eggertzaal	  boven	  het	  Nieuwe	  Kafé	  naast	  de	  Nieuwe	  Kerk	  aan	  de	  Dam	  te	  Amsterdam	  

op	  zaterdag	  12	  maart	  2011	  van	  12.00	  uur	  tot	  17.30	  uur	  
	  

1.	  Stilletjes	  aan	  komen	  de	  ruim	  40	  deelnemers	  langs	  het	  tafeltje	  van	  het	  driehoofdige	  ontvangst	  
comité	  geschreden	  om	  zich	  in	  te	  schrijven	  en	  het	  naambadge	  op	  te	  spelden.	  Zelfs	  vanuit	  
andragologie	  veste	  Groningen	  zijn	  ze	  gekomen!	  Het	  face	  to	  face	  getwitter	  is	  	  meteen	  niet	  van	  de	  
lucht.	  Helemaal	  dus	  in	  de	  geest	  en	  naar	  de	  intentie	  (of	  juist	  niet?)	  van	  het	  programma	  van	  vandaag,	  
gewijd	  aan	  de	  kansen	  en	  de	  mogelijkheden	  van	  internet	  voor	  “het	  andragologische	  vertoog	  en	  de	  
andragogische	  beroepspraktijk”.	  	  
	  
2.	  Dagvoorzitter	  Matthieu	  Karel	  doet	  om	  13.00	  uur	  met	  een	  korte	  blik	  op	  het	  programma	  de	  aftrap.	  
Het	  stokje	  zonder	  dralen	  doorgevend	  aan	  kringvoorzitter	  Henk	  Wesseling.	  	  
	  
3.	  Die	  ons	  in	  bijna	  tien	  minuten	  en	  kernachtige	  bewoordingen	  laat	  zien	  dat	  de	  naam	  en	  faam	  van	  de	  
andragologie	  kring	  terecht	  is:	  de	  meest	  actieve	  alumnikring	  van	  de	  AUV,	  omgekeerd	  evenredig	  aan	  
de	  huidige	  niet-‐statutaire	  positie	  van	  andragologie	  en	  andragogie.	  Henk	  geeft	  een	  schets	  van	  de	  
workshop-‐activiteiten	  op	  dit	  moment	  en	  de	  verdere	  voornemens	  in	  deze	  van	  de	  kring.	  Bovenal	  van	  
de	  inspanningen	  van	  het	  kringbestuur	  om	  weer	  na	  lange	  tijd	  een	  bijzonder	  hoogleraar	  andragologie	  
aan	  de	  UVA	  aangetrokken	  te	  krijgen.	  Hij	  maakt	  in	  dit	  verband	  nog	  eens	  graag	  melding	  van	  het	  
promotieonderzoek	  van	  Maaike	  de	  Boois	  onder	  regie	  van	  haar	  promotor,	  de	  socioloog	  Jan	  Willem	  
Duyvendak,	  Universiteit	  van	  Amsterdam,	  naar	  de	  historische	  en	  statutaire	  lotgevallen	  van	  die	  toch	  zo	  
broodnodige	  “wetenschap	  der	  andragogie”.	  
	  
4.	  Waarna	  webmaster	  Cor	  van	  Dijkum	  een	  kijkje	  geeft	  op	  het	  nu	  lopende	  onderzoek	  naar	  het	  gebruik	  
van	  andragologie.eu	  en	  uva-‐alumni/andragologie.nl.	  Er	  blijkt	  fikse	  groei	  in	  het	  websitebezoek	  te	  
zitten.	  En	  hoe	  boeiend	  zijn	  de	  mogelijkheden	  wel	  niet	  die	  geboden	  gaan	  worden	  aan	  de	  ruim	  250	  
kringleden	  om	  zelf	  actief	  met	  eigen	  webpagina’s	  mee	  te	  doen!	  
	  
5.	  Zodat	  de	  geesten	  wel	  rijp	  moeten	  zijn	  geworden	  voor:	  “De	  eigenaardigheden	  van	  Internet	  en	  
spannende	  toepassingen	  daarvan	  in	  zorg,	  psychiatrie,	  hulpverlening	  en	  onderwijs”.	  De	  keynotelezing.	  
Afgestoken	  door	  Albert	  Benschop,	  van	  oorsprong	  andrago(lo)gie-‐adept	  maar	  via	  een	  dissertatie	  over	  
sociale	  ongelijkheid	  overgestapt	  naar	  het	  sociologenkamp.	  Momenteel	  docent	  arbeids-‐,	  organisatie-‐	  
en	  internetsociologie	  aan	  de	  UVA	  (www.sociosite.org).	  Albert	  staat	  mede	  aan	  de	  wieg	  van	  de	  
internetsociologie.	  De	  andragogenzaal	  hangt	  aan	  zijn	  lippen.	  Met	  even	  hulpeloos	  microfoongebruik	  
als	  levendige	  lichaamstaal	  schildert	  hij	  de	  potenties	  van	  internet	  voor	  directe	  agogische	  bemoeienis.	  
Wat	  is	  bij	  voorbeeld	  wel	  niet	  via	  internetverbindingen	  mogelijk	  gebleken	  aan	  effectieve	  interventies	  
met	  het	  oog	  op	  traumaverwerking,	  nu	  dezer	  dagen	  in	  de	  door	  de	  tsunami	  getroffen	  gebieden	  in	  
Japan!	  Albert	  lijkt	  wel	  campagne	  te	  voeren	  tegen	  het	  ongetwijfeld	  ook	  onder	  veel	  andragogisch	  
geschoolden	  stiekem	  levende	  misgevoel	  dat	  internetcontact	  het	  qua	  communicatiemogelijkheden	  af	  
moet	  leggen	  tegen	  het	  fysieke	  contact	  in	  ruimte	  en	  tijd.	  
	  
6.	  Wat	  Andries	  de	  Jong,	  ooit	  Nieuwe	  Linie-‐	  en	  Welzijnsweekbladjournalist,	  organisatieadviseur	  	  bij	  de	  
Gemeente	  Amsterdam	  en	  interimmanager,	  en	  nu	  voorzitter	  van	  het	  Fonds	  Bijzondere	  Noden,	  er	  niet	  
van	  weerhoudt	  zelf	  een	  staaltje	  te	  leveren	  van	  lijfelijke	  directe	  communicatie.	  Een	  akkefietje	  
natuurlijk	  voor	  een	  Fries	  die	  zich	  veel	  in	  Zeeland	  heeft	  opgehouden.	  “De	  andragoloog	  als	  tovenaar;	  
what	  goes	  around	  comes	  around”,	  aldus	  dan	  ook	  zijn	  gesproken	  column.	  Even	  mysterieus	  als	  de	  
vraag	  naar	  het	  bestaan	  van	  God,	  waar	  hij	  kennelijk	  in	  zijn	  prille	  jaren	  zijn	  domineevader	  en	  ook	  
anderen	  regelmatig	  mee	  lastig	  heeft	  gevallen.	  	  Andries’	  vier	  bevindingen,	  warm	  gebakerd	  in	  
fijnzinnige	  humor	  en	  verbale	  schoonheid,	  vormen	  de	  bekroning	  van	  zijn	  thematische	  inzetten	  zo	  vol	  
esoterie.	  	  	  



	  
7.	  Geen	  wonder	  dus	  dat	  de	  pauze	  veel	  later	  valt	  	  dan	  bedoeld.	  En	  dat	  het	  gezelschap	  weer	  rap	  in	  drie	  
groepen	  aan	  het	  werk	  moet	  worden	  gezet.	  Een	  groep	  Sociale	  Media,	  een	  groep	  Brandhaarden,	  en	  
een	  groep	  Websites.	  Die	  ideeën	  moeten	  genereren	  waar	  het	  kringbestuur	  verder	  mee	  aan	  de	  slag	  
kan.	  De	  groep	  Sociale	  Media	  buigt	  zich	  over	  de	  vraag	  hoe	  het	  internetgebruik	  in	  en	  door	  de	  kring	  kan	  
worden	  uitgebouwd	  met	  het	  oog	  op	  werving	  naar	  buiten	  en	  communicatie	  naar	  binnen,	  met	  wiki’s,	  
blogs,	  linking	  websites,	  facebook,	  linkedin	  en	  andere	  sociale	  netwerken.	  De	  groep	  Websites	  geeft	  
voorzetten	  voor	  het	  inschakelen	  van	  meer	  vrijwilligers	  bij	  de	  verdere	  opbouw	  van	  de	  websites	  van	  de	  
kring,	  	  en	  voor	  het	  leggen	  van	  nauwere	  relaties	  tussen	  websitegebruik	  en	  collegereeksen.	  De	  groep	  
Brandhaarden	  zoekt	  naar	  actuele	  thema’s	  op	  micro-‐,	  meso-‐	  en	  macroniveau	  die	  nu	  en	  in	  de	  nabije	  
toekomst	  wel	  eens	  om	  veel	  andrago(lo)gie	  kunnen	  gaan	  vragen.	  Zoals:	  de	  bemoei-‐	  en	  regelzucht	  van	  
overheden	  en	  het	  particularisme	  en	  de	  maatschappelijke	  vrijblijvendheid	  van	  burgers,	  en	  de	  
wisselwerking	  tussen	  die	  twee.	  De	  groep	  beveelt	  het	  kring	  bestuur	  aan	  om	  een	  commissie	  van	  
kringleden	  met	  dit	  onderzoek	  verder	  te	  laten	  gaan.	  
	  
8.	  Geen	  wonder	  dus	  ook	  dat	  de	  borrel	  niet	  om	  16.00	  uur	  geschonken	  wordt	  maar	  om	  16.45	  en	  dat	  
velen	  hier	  geen	  tijd	  meer	  voor	  hebben.	  Een	  wat	  abrupt	  einde	  van	  een	  spreek-‐	  en	  denkkrachtige	  en	  
inhoudsvolle	  middag,	  minstens	  even	  waardig	  als	  de	  lokatie	  waar	  zich	  dit	  alles	  heeft	  afgespeeld.	  
	  
w.g.	  Ernest	  Spronck	  


