
Meeting
Voilà, weer een academiejaar achter de rug. Student S stapt het
echte leven in. Als een meting de dag van S beheerste tijdens het
voorbereiden van zijn masterproef, wees dan maar zeker dat het
een meeting zal zijn die in toenemende mate zijn verdere carrière
zal beheersen. Het scheelt maar één lettertje maar het is een wereld
van verschil. Als voorproefje een uitgetikte bandopname.
- Collega's, mijn verontschuldigingen dat ik een minuutje later ben,

maar ik had zonet een andere vergadering die wat is uitgelopen.
Laten we dus maar meteen de lont in het vuur steken. Euh, ik zie
dat A er nog niet is en die is essentieel voor het eerste en 
belangrijkste punt van de agenda.

- Voorzitter, ik heb zopas een sms van A gekregen. Ze zal iets
later zijn omdat ze de kinderen nog naar de opvang moet brengen,
maar ze zegt dat we alvast kunnen beginnen zonder haar.

- Schrijft bedoel je. Als het een sms is, dan schrijft ze het, dan zegt
ze het niet. Maar goed, dan stel ik voor dat we misschien punt
1 naar punt 3 verschuiven als er geen bezwaar is.

- Mijnheer de voorzitter, ik vind punt 1 wel zeer belangrijk en ik zou
het op prijs stellen als ik bij de bespreking aanwezig kan zijn,
maar ik heb wel een afspraak binnen een half uur met een
buitenlandse bezoeker. Ik zou dus willen voorstellen om punt
1 niet als laatste item te behandelen.

- Laten we dan punt 1 en punt 2 omwisselen en hopen dat A
ondertussen toegekomen is.

- Voorzitter, punt 2 is aangebracht door B. Die is wel in het gebouw,
maar die was net aan de telefoon en komt zo dadelijk.

- Collega's, collega's! Dat is dweilen met de pet op. Zo geraken
we nergens. We kunnen een werkgroep oprichten om punt 2
verder uit te werken zodat we een concreet voorstel kunnen
bespreken tijdens een volgende bijeenkomst. Maar ik zie dat
de broodjes toegekomen zijn. Er is koffie. Misschien kunnen
we even onderbreken tot iedereen zijn broodje heeft.

- Mijnheer de voorzitter, ik zou er willen op aandringen dat er in
het vervolg ook thee of melk voorzien wordt voor mensen die
geen koffie drinken.

- Collega, dat is een voorstel dat je moet doen aan de commissie
F die zich met dergelijke problemen bezighoudt. Ik ben zeker
dat ze de koe bij de uiers zullen vatten om aan deze, overigens
terechte vraag, een oplossing te geven.

- Dat heb ik al gedaan maar ...
- Ah, collega B, welkom. We waren al begonnen, maar we

dachten dat punt 2 van de agenda nog niet rijp is voor een
plenaire bespreking en we stellen voor om dit in een werkgroep
voor te bereiden tegen volgende vergadering zodat we dan dat
varkentje meteen kunnen schillen. Wie wil er lid zijn van deze
werkgroep? Ik veronderstel dat B die zal trekken. Wie nog?
Ah, D natuurlijk. Nog iemand?

- Eerst en vooral mijn excuses voor mijn laat komen, maar ik had
een dringend telefoontje. Wat commissie B betreft: wel, E is deze
week op congres en A is nog niet aangekomen, maar misschien
kunnen die ook wel meewerken. Meer is niet nodig, anders wordt
het te moeilijk om een moment te vinden waarop iedereen vrij is
om een meeting te beleggen.

- Goed. Dus D, E, A en B werken punt 2 verder uit tegen volgende
vergadering. Ik zie dat A nog steeds niet is aangekomen.
Laten we dan punt 3 van de agenda behandelen.

- Mijnheer de voorzitter, ik had niet door dat de vergadering al
begonnen was, maar we zitten al aan punt 3 en ik dacht dat de
agenda nog niet goedgekeurd was … En is het niet de gewoonte
om eerst het verslag van de vorige vergadering goed te keuren?

- Collega, deze meeting is een werklunch ad hoc die niet echt in
de normale reeks valt zodat het goedkeuren van het vorige verslag
niet aan de orde is, maar wat het goedkeuren van de agenda
betreft: u slaat de hamer op de kop. Zijn er nog punten die aan
de agenda moeten toegevoegd worden buiten punt 1, 2 en 3?

- Ik vind dat de koffie te slap is. Die is trouwens ook lauw.
- Goed, maar dat zijn muizenissen op laag water die niet op de

agenda moeten komen. Ik zal de secretaresse vragen daar in het
vervolg rekening mee te houden. Als er geen andere punten zijn,
dan kunnen we overgaan naar punt 3: de varia. Ik heb zelf een
puntje voor de varia: het aanstellen van een verslaggever voor
deze vergadering. J, jij bent hier de jongste vrijwilliger aanwezig.
Jij hebt wel al heel wat hooi op je kerfstok genomen, maar dit
verslag is maar eenmalig. Zijn er nog andere punten voor de varia?
[korte pauze] Indien niet dan kunnen we overgaan tot de
rondvraag. Ja collega H?

- Ik vraag me af waar A blijft zodat we punt 1 kunnen behandelen.
Ik moet binnen vijf minuten weg.

- Ja, die had hier inderdaad al moeten zijn, maar voor wie later
binnen  gekomen is: we hebben de agenda veranderd en punt 2
verschoven naar een werkgroep, punt 1 uitgesteld en eerst 3
behandeld.

- Dat hebt u gezegd voorzitter, maar dat is nooit goedgekeurd en
bovendien bent u nu al met punt 4, de rondvraag, begonnen.

- Ik weet het. Maar wat kan ik ... Aaah, mevrouw A! Op de valstreep.
Net op tijd om met een schone luier te beginnen.

- Het spijt me mijnheer de voorzitter, maar de kinderopvang
was niet tijdig open omdat de oppas in de file zat.

- Ja, de files dat is elke dag weer vechten tegen de bierkraan.
We waren ondertussen al begonnen. Punt 2 is naar een werk-
groep gedecanteerd waar we u trouwens lid van gemaakt hebben.
De varia en rondvraag zijn ondertussen afgehandeld en we zijn
zo klaar als een klontje als we het hoofdpunt van de vergadering
in de resterende vijf minuten kunnen afhandelen. Er zijn nog
broodjes over voor wie nog ...

Toen was het bandje vol. Adhemar Bultheel

GeniaaL gedacht

We willen meningen horen. Meningen van ingenieurs over wat hen nauw aan het hart ligt, meningen van niet-in-
genieurs over ingenieurs en ingenieuren, alles wat des mensen is, kan en mag aan bod komen. Als het maar ‘uw
gedacht’ is, mijn gedacht. 

Adhemar Bultheel is professor-emeritus aan de Faculteit Ingenieurs wetenschappen, verbonden aan de Afdeling
Numerieke Analyse en Toegepaste Wiskunde van het Departement Computerwetenschappen. 
Hij heeft jarenlang opleidings onder delen in de toe gepaste wiskunde gedoceerd en is dan ook 

een vaste waarde in de herinneringen van vele alumni. 
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