Activiteiten ADNG 2015
Het jaarlijkse symposium van het ADNG werd gehouden op 6 maart in het
Universiteitsmuseum te Utrecht. Centraal stond het derde deel van de
pioniersserie: Zeven grondleggers van de pedagogiek. Diverse sprekers
belichtten de biografie als genre en het leven van M.J. Langeveld, H.W.F.
Stellwag en Ph.A. Kohnstamm.
Het symposium van 2016 is in voorbereiding. Het ADNG zal aansluiten bij de
Onderwijs Research Dagen in mei 2016.
Het boekproject pioniers van de wetenschappen kende een derde uitgave. Het
boek over belangrijke pedagogen stond centraal in het symposium. Het vierde
deel over onderwijskundigen is opgestart. Het bestuur begeleidde de schrijvers
die hier vrijwillig aan meewerkten.
De leden van de adviescommissie vergaderden voorafgaand aan het symposium,
waarbij de liaisonfunctie van de adviescommissieleden en de collectievorming
van het ADNG werden besproken. Hetty Dekkers was voor de
Radbouduniversiteit Nijmegen toegetreden tot de adviescommissie.
Het ADNG was in samenwerking met de erfgoedgroep van de faculteit Gedragsen maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen begonnen
aan de voorbereiding van de inrichting van een erfgoedkamer voor de faculteit.
Er werd een nieuwe website ontwikkeld met medewerking van de
instrumentatie dienst van de faculteit Gedrags- en maatschappijwetenschappen
van de Rijksuniversiteit Groningen. De site kwam in februari online.
Het oral history project met gefilmde interviews van emeriti hoogleraren werd
afgerond. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij een donatie van emeritus
professor P.J. van Strien. Het beschikbare budget is inmiddels verbruikt. De films
zijn op internet beschikbaar gesteld.
Acquisitie. Emeritus hoogleraar Ch. De Wolff, bedrijfspsychologie, doneerde zijn
archief. Divers parapsychologisch materiaal werd gedoneerd door het Johan
Borgman Fonds. Een particuliere donatie betrof veertig archiefdozen met
archief en testmateriaal van de beroepskeuzeadviseurs bij de arbeidsbureaus.
Eveneens een particuliere donatie waren de complete jaargangen van het
Tijdschrift voor psychologie en maatschappij. Er waren een aantal kleinere

donaties divers testmateriaal. Actieve acquisitie leverde helaas nog geen
resultaat.
Onverwerkt archiefmateriaal in het kantoor van het ADNG werd gedeselecteerd
en geregistreerd in de acquisitielijst. Hieraan besteedde een van de
bestuursleden een dag per week.

