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Ad 1. Op vrijdag 25 april is de tweede reeks werkcolleges van het nascholingsprogramma
afgesloten. In totaal 18 alumni ontvingen uit handen van Piet Vriens een door prof. dr. Gerard
de Zeeuw getekend testimonium voor het bijwonen van de bijeenkomsten over
veranderingsgezind onderzoek. Enkele weken daarvoor was 16 deelnemers van de
collegereeks over “Bronnen van geweld”, “Wij en zij-denken” en “De markt van welzijn en
geluk” dezelfde eer bij Hans Achterhuis te beurt gevallen. De deelnemers van beide reeksen
evalueren het initiatief positief. Naast de inhoud en de discussie werd ook veel waarde
gehecht aan het ‘met elkaar’ discussiëren en praten. Daarbij werd als opvallend genoemd dat
er net als in de studietijd opnieuw een gevoel van gemeenschappelijkheid ontstond en een
“elkaar snel begrijpen en aan een half woord genoeg hebben”. Een nieuwe verrijkende
ervaring die in het dagelijkse beroepsleven met collega’s niet zo herkenbaar aanwezig is
(geweest).
Ad 2. Vanwege het succes is aan beide docenten gevraagd om voor het cursusjaar 2008/09
opnieuw een aanbod te doen. Zowel Gerard de Zeeuw als Hans Achterhuis zijn hiertoe bereid.
Beiden hebben de reeks als prettig beleefd. De programmavoorbereidingsgroep van Hans
Achterhuis heeft inmiddels het voorstel gedaan om de collegereeks in het komend najaar aan
te bieden en wel in de avonduren. Er zijn namelijk signalen dat voor verschillende
belangstellende alumni, ook van andere afdelingen en universiteiten de avond beter uitkomt.
Om na te gaan of deze vooronderstelling opgaat, is het mogelijk en wenselijk om je reeds
vanaf heden op te geven bij Piet Vriens.
De reeks van Hans Achterhuis wordt gegeven op de volgende dinsdagavonden om 19.00 uur:
30 september, 7 oktober, 4 november en 25 november 2008.

De eerste twee bijeenkomsten gaan over het thema Bronnen van geweld en Wij en zij-denken.
De laatste twee over Terugblik op De markt van Welzijn en Geluk.
Over de colleges van Gerard de Zeeuw volgt later bericht.
Ad 3. Een bijzonder aanbod voor 7 colleges in de maanden september t/m april 2008/09 is tot
stand gekomen door de medewerking van zeven bekende hoogleraren. Verschillende van hen
hebben op het IWA gestudeerd, anderen gedoceerd. Ook voor deze collegereeks kan nu reeds
ingeschreven worden bij Piet Vriens.
Het programma van deze Parade van zeven hoogleraren ziet er als volgt uit:
College 1
Vrijdag 26 september 2008 Jelle Visser; titel van het college: Sociale innovatie in Europa:
harde en zachte krachten
College 2
Vrijdag 31 oktober 2008 Geert ten Dam; titel van het college: Burgerschapscompetenties in
het onderwijs
College 3
Vrijdag 21 november 2008 Egbert Tellegen; titel van het college: Idealisme versus Utopisme
College 4
Vrijdag 16 januari 2009 Ton Notten; titel: Andragologie: tussen werkelijkheidszin en
mogelijkheidszin
College 5
Vrijdag 20 februari 2009 Jacquelien de Savornin Lohman; titel van het college:
Kwaliteitsverbetering in de publieke sector begint bij werkers in de frontlinie
College 6
Vrijdag 20 maart 2009 Wessel Ganzevoort; titel van het college: Leiderschap en
organisatieontwikkeling
College 7
Donderdag 16 april 2009 Willem Vrakking; titel van het college: Noodzakelijk versus
gedreven verandermanagement
Aanvang: 10.00 uur – eindtijd: 13.00 uur
We zoeken nog een geschikte locatie. Hiervoor is het handig als je voor eind juni a.s. kenbaar
maakt aan de hele reeks of aan enkele colleges te willen deelnemen. In de e-mail graag de
gekozen collegenrs. aangeven. Daarna worden zo snel mogelijk de kosten van deelname
bekend gemaakt.
Ad 4. Op 7 juni a.s. wordt de zevende Universiteitsdag gehouden. Hét jaarlijks evenement
voor en door alumni, donateurs en (oud) medewerkers van de Universiteit van Amsterdam.
Drie jaar geleden werd op de Universiteitsdag het initiatief “Andragologen zoeken
andragologen” gestart dat inmiddels is uitgegroeid tot een alumnikring met 168 leden. Terwijl
daarnaast een minstens even zo grote groep wordt bereikt die nog aarzelt de stap naar het
lidmaatschap te zetten. Verwacht wordt dat velen van hen het komend jaar deze drempel
zullen nemen. Probeer svp in je netwerk en vriendenkring eventuele aarzelaars hiertoe aan te
zetten.
Sommige alumni vroegen zich de afgelopen week enigszins verontrust af waarom we als
alumnikring niet geprogrammeerd waren op de Universiteitsdag. Dat is pas weer het geval op
de AUV-dag van 8 november a.s. Wel doen er twee andragologen mee aan het programma en
voor hen vragen we graag aandacht: prof. dr. Geert ten Dam en dr. Saskia Poldervaart.

Ad 5 Een aantal alumni uit de groep van 129 “oud-leerlingen” van Ten Have, die studeerden
tussen 1950 en 1967, heeft het initiatief genomen om samen met het kringbestuur een Fonds
voor Studie & Onderzoek op te richten. De bedoeling is met dit fonds financiële middelen aan
te trekken om de activiteiten van de kring, het verrichten van historisch onderzoek, het
interviewen van alumni, website publicaties, het bibliograferen van verkregen
nalatenschappen en een nascholingsaanbod mogelijk te maken. Leden van de kring zullen
geïnformeerd en gevraagd worden aan het fonds bij te dragen in de vorm van eenmalige of
vaste toezeggingen tot financiële bijdrage, schenkingen of legaten. Het fonds krijgt een
zodanige wettelijke status, dat giften in het kader van de belasting aftrekbaar zijn.
Ad 6. Helaas moeten wij hierbij twee overlijdensberichten kenbaar maken.
Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat alumnus Ger Tit onverwacht is overleden. Hij
studeerde van 1968 tot 1976 en was zojuist met pensioen gegaan. Ger was in het afgelopen
jaar lid geworden van de kring en nam actief deel aan de driekwartgroep. Het thema van de
derde en vierde levensfase sprak hem zeer aan, mede door de overgang die hij bezig was te
maken door zijn baan en levenswerk aan de jongere generatie over te dragen. Het is treurig
voor zijn vrouw en kinderen, maar ook voor ons dat we hem moesten verliezen.
Op 28 mei is Han Vogelezang (aanvang studie 67/68) plotseling overleden.
Naast een redacteurschap bij het vroegere tijdschrift Marge, begon Han in 1977/78 met
gastlessen bij het IVABO. Tot vier jaar geleden bleef hij als docent verbonden aan de
rechtsopvolgers van deze opleiding, de Voortgezette Opleidingen van de Hogeschool van
Amsterdam, in het bijzonder aan de managementopleidingen en de Master of Management
and Innovation. Gedurende enkele jaren genoot hij van zijn pensioen en de natuur in zijn
geliefde Drente.
Ad 7. De agenda bevat de komende herfst en winter een aantal nieuwe activiteiten . Deze
worden binnenkort op de website gepubliceerd.
Eén activiteit willen we er alvast uitlichten. Namelijk een lezing van Hans Achterhuis (deze
staat los van de collegereeks van Hans Achterhuis) over het thema dat hem in de afgelopen
jaren bijzonder heeft beziggehouden: “Met alle geweld”. De lezing vindt plaats op 18
november a.s., aanvangtijd 19.00 uur. In verband met de reservering van zaalruimte is opgave
vanaf nu, bij Piet Vriens, reeds gewenst.
Als regel wordt de website elke drie weken aangepast en vernieuwd.
De rubriek “Met naam en Faam”, die werd opgezet door dr. Stan Baars (1977-1983), wordt nu
alweer ruim een jaar verzorgd door drs. Gerhard van Vilsteren (1969-1975) en groeit gestaag
en verdient het om regelmatig bezocht te worden.
Zie voor informatie ook de website www.alumni.uva.nl/andragologie en
www.andragologie.eu

