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Ervaringen 2 

Ik ben terug op de universiteit waar ik lang geleden studeerde. Nu ben ik er als alumnus bij een 
viering. Een programma met presentaties en gelegenheden om oud-studiegenoten te ontmoeten. 
Natuurlijk ben ik benieuwd naar de presentaties, niet zo zeer naar de inhoud maar wel naar de manier 
van presenteren. Wat is er in die jaren veranderd? Hoe presenteren de topmensen van de 
universiteit? 
 
De introductie was duidelijk: “celebrating and reconnecting” als rode draad. 
 
De sprekers waren topdocenten, enkelen duidelijk ook ondernemer. En zo spraken ze ook: ze 
brachten hun verhaal met verve. De docenten doceerden; bieden hun materiaal/ informatie aan in een 
vorm die hun bekent is.  
 
De meeste presentaties hadden een groot ego gehalte. Ze waren nogal ik-gericht, niet vanuit de 
verwachtingen en het karakter van het gehoor.  
Twee van de vier kwamen niet of nauwelijks weg van hun katheder. Bij geen van de vier kwam, denk 
ik, het woord alumnus voor. Geen enkele refereerde aan de verschillen tussen de tijd waarin de 
aanwezigen studeerden en het nu. Ik miste nuancering, verdieping, dilemma’s, historische relevantie, 
relaties met andere disciplines/ stakeholders. 
 
Natuurlijk waren de presentaties onderdeel van het grotere geheel en ging het vooral om de 
contacten tussen de aanwezigen. Dit werd bij de intro prima verwoord. Presentaties kunnen daarvoor 
gesprekstof leveren, nu was dat misschien minder nodig, maar toch.  
 
De universiteit heeft belang bij een goede relatie met de alumni, een feestbijeenkomst is een perfecte 
gelegenheid om daaraan invulling te geven. Als er dan veel alumni zijn kun je als organisator zakelijk 
scoren en de gelegenheid gebruiken voor ….. 
 
De dag ervoor was er binnen hetzelfde kader een soort college van een, bekend, schrijver met een 
gevarieerd panel. Ik keek online. Waarom was dit zo interessant en kreeg ik nieuwe inzichten? Was 
het de diepgang? Mijn betrokkenheid bij het onderwerp? De vragen die mij door de spreker werden 
gesteld? De twijfels, dilemma’s die naar voren kwamen? De inspanning die van mij werd gevraagd? 
 


