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EEN CONGRES REGISSEREN EN EEN CONGRESPUBLlKATIE REDIGEREN

door C.B. Tilanus

Samenvatting

Enige aspecten van de samenhang tussen het organiseren van een

congres en het redigeren van een congrespublikatie worden beschouwd.

Ret organiseren van een congres en het redigeren van een congres

publikatie is vaak een ad-hoc functie van wetenschappers. Zij

kunnen zich laten adviseren door wetenschappers met semi-permanente

ervaring op deze gebieden. Een congrespublikatie in de vorm van een of meer

speciale nummers van een tijdschrift verdient aanbeveling. Naast het

congres en de publikatie zelf dient men oog te hebben voor het

schaduwcongres, waarbij lezers rechtstreeks papers opvragen bij

auteurs. Congres en congrespublikatie kunnen elkaar versterken.

Aandacht wordt gevraagd voor de wachttijd van auteurs die op de

completering van de congrespublikatie moeten wachten. Er wordt

betoogd dat publikaties vervaardigd van camera-klare kopij slecht

van kwaliteit en prematuur zijn. Ten slotte wordt gewezen op de

macht die de organisator/redacteur uitoefent als manager van

onderzoek.
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1. Inleiding

AIle wetenschappers moeten de resultaten van hun werk aan

anderen overd~agen door schriftelijke of mondelinge communicatie

in de vorm van artikelen of voordrachten. Vele wetenschappers

krijgen vroeg of laat in hun leven te maken met het in goede banen

leiden van de wetenschappelijke communicatie, doordat zij functies

aanvaarden als part-time wetenschappelijk redacteur of als niet

professionele organisator van congressen, symposia, en dergelijke.

De directeur-generaal voor wetenschapsbeleid heeft in onze kring

gezegd: "Ret redactionele werk moet, dunkt mij, worden beschouwd

als een zeer wezenlijk aspect van het wetenschappelijk onderzoek"

[25, p.120]. Desgevraagd zou hij wellicht over het organiseren van

wetenschappelijke congressen eenzelfde uitspraak hebben gedaan.

In aIle wetenschappelijke disciplines speelt de schriftelijke

en mondelinge communicatie een essentiele rol. Bijgevolg wordt er

vanuit alle disciplines wel over het communicatieproces gepubliceerd.

Deze publikaties zijn dus verstrooid en vaak moeilijk te achterhalen.

Weinig wetenschappers beschouwen de communicatie zelf als hun

hoofddiscipline. Communicatie als discipline is nooit goed van de

grond gekomen. Er bestaan geen faculteiten voor communicatie. wil

men zich in communicatie verdiepen dan zal men te rade moeten gaan

bij de taalwetenschappen, de psychologie, de computerkunde, de

wiskunde en de electrotechniek. Communicatie is een stiefkind waarvoor

aan de borst van de alma mater geen plaats is. Ret ziet er bijvoorbeeld

naar uit dat de Open Universiteit geen fondsen beschikbaar heeft

voor een cursus schriftelijke communicatie, omdat het onderwerp

communicatie door geen der betrokken docenten kan worden geclaimd.

De inleiders van vandaag hebben zich al meer dan eens bezondigd

aan het communiceren over wetenschappelijke informatieoverdracht,

zowel schriftelijk als mondeling [17, 18, 19, 27, 28, 29, 30]. Maar

de literatuur, die puur het houden van een voordracht behandelt, of

het schrijven van een artikel, of het redigeren van een tijdschrift,

of het organiseren van een congres [24], willen w~J vandaag laten

voor wat hij is. Ret onderwerp van vandaag is de koppeling die er

kan bestaan tussen het organiseren van een congres en het redigeren

van een publikatie. Daarbij gaan wij uit van uw voorkennis op het
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gebied van wetenschappelijk redactiewerk. Als uitgangspunt voor het

organiseren van wetenschappelijke congressen wil ik verwijzen naar

de appendix "Een congres organiseren", waarin enige hoofdpunten in

de vorm van een checklist zijn opgenomen.

In de volgende paragrafen behandelen wij uitsluitend een aantal

aspecten van de "interface" tussen het organiseren van een congres

en het redigeren van een publikatie. Daarbij zullen wij putten uit

ervaringen, opgedaan in de bedrijfskunde en de operations research,

in de hoop dat die ervaringen herkenbaar zijn voor wie zich met een

andere discipline bezig houdt.

2. De ad-hoc redacteur en de part-time redacteur

Bij WERK kennen wij de full-time redacteur, die veelal in dienst

is van een uitgever en zich met acquisitie-redactie of bureau-redactie

van een of meer tijdschriften bezig houdt of met de inhoudelijke

redactie van een zeer groot tijdschrift, en daarnaast de part-time

redacteur, die zich bezig houdt met een wetenschappelijke discipline

en zich daarmee ook blijft bezig houden, maar zich part-time heeft

gespecialiseerd in inhoudelijk redactiewerk op een semi-permanente

basis. Bij het redigeren van congrespublikaties duikt een nieuwe figuur

op: de ad-hoc redacteur.

Evenals bij congressen professioneel vooraanstaande wetenschappers

soms optreden als amateur-organisator, zo treden zij soms bij congres

publikaties op als redacteur-in-spe. Evenals bij congressen, kan dit

bij congrespublikaties tot catastrofes leiden. Lopen bij congressen

de kosten soms uit de hand, bij congrespublikaties loopt soms de

tijd uit de hand en komen drie a vier jaar na dato onverkoopbare

Proceedings op de markt.

De voornaamste reden is dat ad-hoc redacteuren vaak onvoldoende

ervaring hebben om de tijdplanning van het beoordelingsproces

(refereeing process) in de hand te houden. Ad-hoc redacteuren kennen

vaak weI voldoende vakgenoten die ter zake kundig z~Jn, maar een

redacteur moet eigenlijk een bestand van beoordelaars (referees) hebben
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die aan vier voorwaarden voldoen. Beoordelaars moeten:

1) voldoende deskundigheid hebben;

2) betrouwbaar zijn en zich aan de termijnen houden;

3) het Engels voldoende beheersen en zelf een redelijk auteur zijn;

4) bereid zijn de redacteur een dienst te bewijzen; met andere woorden,

de redacteur moet goodwill bij hen hebben.

De zwakke punten zijn meestal punten 2, 3 of 4 en het schort de

ad-hoc redacteur vaak aan ervaring om dat tijdig te beseffen.

Een remedie is dat ad-hoc redacteuren tijdig lid worden van WERK

en gebruik maken van de in onze kring verzamelde know-how. Een andere

mogelijkheid is een samenwerkingsverband tussen een ad-hoc redacteur

en een part-time redacteur, zoals in de volgende paragraaf aan de orde

komt.

3. Congres, preprints en proceedings of special issues

Het gaat in dit artikel om de koppeling tussen congressen en

congrespublikaties. Het begrip congres wordt in dit verband ruim

opgevat als elke gelegenheid waarbij een aantal wetenschappers

fysiek bijeenkomen om "face-to-face" mondeling en met audio-visuele

en schriftelijke hulpmiddelen informatie uit te wisselen en ideeen

op te doen. Manten [17, p.2] noteert de volgende synoniemen:

"congress, symposium, colloquium, session, convention, study days,

seminar, workshop, institute, general assembly, round-table, clinic,

teach-in, and sunnner school". Menigeen van deze termen pleegt niet

vertaald te worden omdat Engels nog mooier klinkt. De International

Federation of Automatic Control [16, p.3] definieert preprints als

"the soft bound volume of symposium papers for symposium attendees

produced and distributed prior to the symposium", en proceedings als

"the (usually) hard bound volume of symposium papers, plenary lectures,

discussions, round table reports, etc., produced after the symposium

available to the general public ••• ". Met een special issue wordt een

speciaal nummer van een wetenschappelijk tijdschrift bedoeld. Het

European Journal of Operational Research onderscheidt bijvoorbeeld
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"special issues", die geheel aan een bijzonder onderwerp gewijd zijn,

en "feature issues", waarin een "cluster van papers" is opgenomen die

aan een bijzonder onderwerp gewijd zijn.

Het punt dat ik in deze paragraaf wilde uiteenzetten is dat special

issues als congrespublikatie vaak de voorkeur verdienen boven

proceedings. Vooropgesteld zij, dat preprints helemaal niet als

publikatie beschouwd kunnen worden; zij worden immers aIleen aan de

deelnemers verstrekt en niet via de handel geleverd noch in

bibliotheken opgenomen.

Proceedings behoren dikwijls tot de lichtgrijze literatuur, dat

wil zeggen dat ze moeilijk naspeurbaar en verkrijgbaar zijn. Toen

ik bijvoorbeeld naar de_"Sixth International Conference on Input-

Output Techniques"in Wenen ging, wist ik dat er vijf congressen aan

vooraf moesten zijn gegaan. Toch kost het grote moeite om de proceedings

van deze reeks congressen, die in onregelmatige jaartallen bij diverse

obscure uitgevers in verschillende continenten verschenen zijn, op te

sporen [20,2, 3, 7, 8, 5, 22]. Een voorbeeld van wispelturigheid

zijn de EURO-K-congressen, de European Congresses on Operations Research,

waarvan er nu 6 gehouden zijn en waarvan slechts een keer proceedings

verschenen zijn [23].

Een en ander heeft tot gevolg dat proceedings in de wetenschappelijke

wereld laag aangeschreven staan voor wat betreft publikatiewaarde. De

International Federation of Automatic Control tracht de image van hun

proceedings te verbeteren door middel van een "One-Publisher Scheme"

[15, 16], waarbij aIle congrespublikaties door een vaste uitgever

verzorgd worden, maar waarbij de auteurs van papers niet meer vrij

zijn in de keuze van een publikatie-medium. IFAC stipuleert: "Only

papers not published or being considered for publication elsewhere

may be submitted. IFAC holds the copyright for publication of the

papers. Papers submitted to any Symposium are also considered to

have been submitted for possible publication in IFAC Journal

AUTOMATICA" [15, p.ll].

Een andere oplossing is gevonden door de European Association of

Operational Research Societies (EURO). Nadat van EURO II, het tweede

congres, proceedings waren uitgegeven [23], wordt sindsdien van.elk

congres een aantal special issues van het European Journal of Operational

Research samengesteld, gewijd aan een aantal op het congres behandelde
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onderwerpen, bijvoorbeeld [10, 11, 12, 13]. Als "guest editor" treedt

telkens op de voorzitter van de commissie voor het wetenschappelijk

programma. Ook de International Federation of Scientific Editors'

Associations(IFSEA) heeft de overstap gemaakt van proceedings [1J

naar special issues van een tijdschrift [18, 19].

Het uitgeven van een congrespublikatie in de vorm van een of meer

speciale nummers van een tijdschrift in plaats van proceedings heeft

drie voordelen:

1) De publikatie staat in ieder geval niet op zichzelf, maar maakt deel

uit van een doorlopende, gemakkelijk te traceren serie.

2) De publikatie krijgt de wetenschappelijke status van het tijdschrift,

die in het algemeen hoger is dan van proceedings, zodat er geen

reden behoeft te zijn auteurs te dwingen het copyright van hun

papers bij de congresorganisatie in te leveren.

3) Een samenwerkingsverband kan tot stand komen tussen de ad-hoc redacteur

die als guest-editor optreedt en de part-time permanente redacteur

van het tijdschrift. Daarbij kan de ad-hoc redacteur zijn frisse kijk,

enthousiasme en specialistische vakkennis inbrengen en de part-time

redacteur zijn ervaring en zijn relatiebestand van beoordelaars.

4. Het schaduwcongres

Tot nu toe zijn twee communicatiefuncties van congressen, symposia,

en dergelijke besproken.

In de eerste plaats zijn er de face-to-face ontmoetingen van

wetenschappers, waarbij ze voordrachten voor elkaar houden, discussieren

en ideeen opdoen. Echter, voor veel wetenschappers, en juist de jonge,

is het deelnemen aan grote internationale congressen te duur en een

van de eerste dingen waar een universiteit in een tijd van depressie

op bezuinigt is reizen, ongeacht de vraag of hierdoor het internationale

netwerk van informatiestromen wordt gekapt.

In de tweede plaats zijn er de congrespublikaties, proceedings of

special issues, waarin bijdragen aan de wetenschap vereeuwigd worden

en schriftelijke communicatie plaatsvindt. Echter, die communicatie

heeft een vert raging van een of meer jaren en is bij grote congressen
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afleen weggelegd voor een klein percentage van de papers. Een voorbeeld:

de Proceedings van het negende internationale congres over operationele

research [4] is 984 bladzijden dik en bevat 69 papers, die geselecteerd

zijn uit 350. Dus slechts 20% van de papers is in de Proceedings

opgenomen. Bij nog grotere congressen valt er aan Proceedings niet meer

te denken. De drukkosten zouden prohibitief zijn. In het programma

van het 26e internationale congres van The Institute of Management

Sciences [14] staan 702 papers. Er komt een special issue van het

European Journal of Operational Research uit voort over het thema van

de bij het congres behorende prijsvraag: "de rol van computers in

management science/operations research". Overigens moeten de auteurs

zelf maar zien dat zij hun papers voor publikatie bij tijdschriften

en dergelijke indienen.

Er is gelukkig nog een derde communicatiefunctie van een congres,

die ik het schaduwcongres zou willen noemen, en die niet lijdt aan

de euvelen van hoge reiskosten of hoge drukkosten. Bij grote congressen

wordt het "Invitation Program" op ruime schaal verspreid. Als het goed

is vermeldt het Invitation Program aIle titels van de voordrachten

benevens de postadressen van de auteurs. Als het heel goed is staan

er ook referaten (abstracts) bij. Er pleegt zich nu een levendige

correspondentie te ontwikkelen van wetenschappers, die niet naar het

congres kunnen komen noch de proceedings kunnen kopen, maar die de

auteurs aanschrijven om een gratis exemplaar van hun paper. Het is een

goede zaak als congresorganisatoren dit schaduwcongres, ter wille van

de wetenschap, bevorderen door volledige postadressen en dergelijke te

vermelden, ook al gaat dit enigszins ten koste van de deelname aan het

congres en de oplage van de proceedings. Het schaduwcongres is een

voorlopige en primitieve benadering van het in de toekomst verwachte,

met de computer te verwerkelijken, "publishing on demand".

5. Wederzijdse hefboomwerking

Het bekendste apparaat met wederzijdse hefboomwerking, de wipwap,

functioneert aIleen goed als er afwisselend aan weerszijden een zetje
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wordt gegeven. Bij congressen en congrespublikaties is ook sprake van

wederzijdse hefboomwerking, die ten faveure van het geheel aangewend

kan worden.

Mensen doen gemakkeIijker mee met een congres, ais het prestige

van het congres wordt opgevijzeid doordat er proceedings of andere

publikaties aan verbonden zijn en als zij daardoor op een gemakkelijke

manier een publikatie op hun naam kunnen zetten. De eerIijkheid gebiedt

te zeggen dat dit bij de zeer goeden weI eens av.erechts werkt: dezen

hebben bedenkingen als zij een paper voor de proceedings moe ten af

staan, want zij publiceren het liever in een tijdschrift.

Een ad-hoc redacteur, die voor een uitgever een bundel over een

bepaald onderwerp wil samenstellen, krijgt dit gemakkelijker voor

elkaar als hij de bundel koppelt aan een congres of symposium, al was

het maar om aIle bijdragen tegelijkertijd bij elkaar te krijgen. Ais

buitenstaander weet je soms niet, of het congres of de congres

publikatie de causa movens was, bijvoorbeeld bij [9). Bij de bundel

[26] heb ik verzuimd de bundel te koppelen aan een symposium. Ret

heeft dan ook drie jaren geduurd om de bundel samen te stellen. Bij

de bundel [31) hebben we de bundel uitgebracht op een symposium ter

gelegenheid van het 2S-jarig jubileum van de Sectie Operationele Research

(SOR) van de Vereniging voor Statistiek. Ret samenstellen ging vlotter

omdat het tijdschema zonneklaar was, en de bundel was een face-lift

voor het symposium.

Bij geografisch beperkte symposia dient men te bedenken dat de

beoefening van een bepaalde discipline in een bepaald land geen aan

trekkelijke afbakening is voor een publikatie die wereldwijd verhandeld

IIIOet worden. "Management Science in Finland" [6) is bijvoorbeeld geen

geschikte afbakening. Evenzo vertoont een liber amicorum meestal onvol

doende cohesie van de behandelde onderwerpen, zoals boekbesprekers,

naast aIle respect, duidelijk laten blijken, bijvoorbeeld [21). Bij

de bundel [26) was het een bezwaar dat aIle auteurs uit Nederland kwamen.

Voor een geslaagde bundel dient men een niet te uitgebreid, internationaal

in de belangstelling staand onderwerp te kiezen en daar omheen symposium

en publikatie op te bouwen.
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6. De touringcar-wachttijd

De touringcar-wachttijd is de wachttijd die aIle deelnemers

aan een busreis ondergaan vanaf het moment dat zij gereed zitten in

de bus totdat de laatste deelnemer instapt. Bij busgezelschappen

wordt de grootste zondaar beloond doordat hij niet behoeft te wachten.

Bij congrespublikaties is ook sprake van touringcar-wachttijd,

maar de grootste zondaars kunnen gestraft worden doordat de touring

car zonder hen vertrekt.

Met het oog op het achterlaten van laatkomers doet men ergoed

aan congrespublikaties te "overboeken". Bij de bundel [26] had ik

dat niet gedaan; ik wilde aIle 9 bijdragen per se hebben en moest dus als

chauffeur van de touringcar drie jaar wachten. Bij de bundel [31]

ging het overboeken volgens een cascadesysteem: 363 leden van de

Sectie Operationele Research werden opgebeld en gevraagd of ze in

principe een bijdrage wilden schrijven; 200 hadden in principe

belangstelling en kregen de (nogal stringente) richtlijnen voor auteurs

toegestuurd; hieruit resulteerden 70 definitieve toezeggingen; na

nog enkele telefoonrondes en het nodige redactiewerk kon de bundel

[31] samengesteld worden met 36 bijdragen, wat precies paste in de

van te voren met de uitgever overeengekomen range van 30 a 40 bijdragen.

Van onder naar boven moeten bij elke trede in dit cascadesysteem de

aantallen ruwweg verdubbeld worden.

Wat voor de aantallen geldt, geldt ook voor de termijnen. Ervaren

redacteuren zullen aIle met auteurs of beoordelaars overeengekomen

termijnen voor hun eigen planning minstens verdubbelen.

Bij al deze voorzorgsmaatregelen moet men de touringcar-wachttijd

van de auteurs die zich braaf aan de termijnen hebben gehouden en

wachten op publikatie goed in de gaten houden. Ret gaat niet aan,

auteurs jaren te laten wachten op publikatie van hun artikel omdat

enkele boosdoeners (auteurs dan weI beoordelaars) de zaak ophouden.

Aldus gedupeerde auteurs kiezen een volgende keer geen touringcar,

maar een lijnbus, want die vertrekt weI op tijd. (De wachttijd waar

ze dan mee te maken krijgen heet perron-wachttijd.)
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7. Camera-klaar is ongaar

Hier zou ik graag een excursie maken naar het verschijnsel

camera-klare kopij, in de hoop dat redacteuren kunnen helpen deze

ontwikkeling te keren. Camera-klare kopij (camera-ready copy) is

tikwerk, dat de auteur op speciale vellen papier volgens speciale

aanwijzingen van de uitgever tikt en rechtstreeks opstuurt om

fotografisch gezet te worden. "Camera-ready copy" kan niet vertaald

worden als "persklare kopij", want dat is een manuscript waar door de

bureauredacteur allerlei aanwijzingen voor de zetter bijgeschreven

zijn en dat gereed is om naar de zetter te gaan.

Camera-klare kopij is een fase in de overheveling van kosten van

de lezer naar de schrijver. Kreeg vroeger de schrijver een honorarium,

wetenschappelijke auteurs zijn dat al niet meer gewend en moeten

rekening houden met het betalen van een "page charge" aan sommige

Amerikaanse tijdschriften als tegemoetkoming in de kosten van het

uitgeven. De verplichting tot het inleveren van camera-klare kopij

maakt eveneens het leven van de auteur zwaarder en is aIleen mogelijk

door de toenemende dwang tot publiceren. Er is een voordeel voor de

auteur bij camera-klare kopij: hij hoeft geen drukproeven meer na te

kijken. En er is een voordeel voor de lezer: het eindprodukt van de

auteur is niet door de zetter verfraaid en als het er slecht uitziet,

weet de lezer meteen dat hij het niet behoeft te lezen. (Als een

manuscript er goed uitziet, weet je nog niet of het een goed artikel

is, maar als het er slecht uitziet, weet je zeker dat het een slecht

artikel is [H. Bergman, mondelinge mededeling].)

Naast deze voordelen nu de nadelen. Laten we als voorbeeld [4] ter

hand nemen. Gezet van camera-klare kopij van veel verschillende

auteurs, door een gerenommeerde uitgever van een duur omslag voorzien,

prijs een kwartje per bladzijde, kwaliteit inferieur aan tikwerk.

Immers, ondanks aIle aanwijzingen aan de auteurs, vinden we in het

boek enkele naast anderhalve regelafstanden, diverse lettertypen met

en zonder schreven, verschillende graden van zwartheid (dat wil zeggen:

bijna alles is te lichtgrijs). En al dat tikwerk is met een factor 0,7

verkleind. Maar de schrijfmachineletter is niet voor niets 10- of

12-pits en is niet gemaakt voor verkleining. wil men kleinere letters,

dan dient men proportioneel schrift van drukkwaliteit te hebben, in
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plaats van een vaste positiebreedte. (De i moet dus weinig positie

breedte hebben en de m veel, in plaats van beiden evenveel zoals op

een schrijfmachine.)

Neen, laten de uitgevers hun ongeduld am nog meer kosten op de

auteur af te wentelen bedwingen, totdat electronische communicatie

tussen auteur en uitgever mogelijk is. Een keer het manuscript in

toetsen en aIle fouten corrigeren is weI ideaal, maar de print-out

moet dan van drukkwaliteit zijn. Voor electronische communicatie zie

ik voorlopig drie mogelijkheden, en getikte camera-klare kopij is

daar niet bij:

1) De auteur tikt in optisch leesbaar schrift, dat de drukker

mechanisch leest en omzet in zetsel van drukkwaliteit. De Engelse

vertaling van [31] wordt bijvoorbeeld met het OCRB-bolletje van

IBM getikt en mechanisch door uitgever Wiley verwerkt.

2) De auteur toetst in op een of ander medium met een magnetisch

geheugen, bijvoorbeeld een floppy disk, waarvan de drukker het

zetsel vervaardigt.

3) De auteur heeft zelf de beschikking over een tekstverwerkend systeem

en drukfaciliteiten met in ieder geval proportioneel schrift. Hij

kan dan zelf de camera-klare kopij afdrukken en opsturen, maar bij

publikaties met veel auteurs is dit nag toekomstmuziek.

8. De regisseur/redacteur als manager van onderzoek

Bij het management van onderzoek denkt men dikwijls aan degenen

die onderzoeksplannen maken, projectvoorstellen indienen, de kronkel

wegen van de voorwaardelijke financiering kennen tot in het hart van

het Haagse oerwoud, de diverse geldstromen op hun duimpje kennen,

onderzoeksinstituten oprichten, landelijke werkgemeenschappen of

interuniversitaire onderzoeksgroepen leiden, formatieplaatsen in de

wacht slepen, onderzoekers aantrekken en onderzoeksopdrachten ver

strekken. Al dit management van onderzoek is echter input-gericht.

Het gaat erom, mankracht in onderzoek te stoppen. De afrekening komt

later, als gevraagd wordt wat al die kosten en moeite hebben opgeleverd

aan onderzoeks-output, die voor het overgrote deel beoordeeld wordt
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aan de hand van publikaties. (Macht de afrekening tegenvallen, dan

kan de aandacht hiervan worden afgeleid door het maken van nieuwe

plannen, het indienen van nieuwe voorstellen, enz., maar dat is een

andere zaak.)

Hier zou ik erop willen wijzen dat een regisseur van een congres

en/of een redac~eur van een congrespublikatie ook weI degelijk een

manager is van onderzoek. De voordrachten die gehouden worden op een

congres en de artikelen die worden opgenomen in een congrespublikatie

zijn een dwarsdoorsnede door onderzoek. Zij zijn een essentiele

schakel in de kringloop: hypothese - toetsing - resultaat - communicatie 

nieuwe hypothese - ••.

De regisseur/redacteur helpt de wetenschap te besturen. Op zijn

eigen wijze houdt hij zich bezig met management van onderzoek - door

het onderwerp van congres en publikatie te bepalen, door het uit

nodigen van de auteurs, het kiezen van de beoordelaars, de bewaking

van de voortgang en zo meer. Dit management is rechtstreeks output

gericht, gericht op wetenschappelijke voordrachten en publikaties,

en heeft zodoende een directer effect dan het management van de

plannenmakers.

Tot slot een opmerking in het bijzonder over de wetenschappelijke

redacteur als manager van onderzoek. In Amerika beseft men dat de

editor-in-chief van een wetenschappelijk tijdschrift een machtig man

is. Zijn beslissingen beinvloeden carrieres en de loop van onderzoek.

In Nederland wordt de macht vaak gedeeld door een redactieraad, maar

hij is weI aanwezig en des te groter naarmate de publikatiedwang bij

wetenschappers groter is. Ik kan mij echter voorstellen dat een

wetenschappelijk redacteur zich ook weI eens machteloos voelt, bij

voorbeeld als hij niet gedaan kan krijgen dat de auteurs zich aan de

voor hen bestemde richtlijnen houden. Macht en machteloosheid van de

wetenschappelijke redacteur lijkt een interessant thema, dat

Tom van Loon en ik later eens voor u hopen uit te diepen.
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*Appendix: Een congres organiseren

Het organiseren van congressen valt buiten het bestek van ons

verhaal, maar omdat een congres veelal het kader is waarin een

wetenschappelijke voordracht gehouden wordt, wil ik toch enige

aandacht besteden aan het organiseren van congressen in de vorm

van een checklist.

Laten we om de gedachten te bepalen veronderstellen dat u een

internationaal wetenschappelijk congres van honderden zo niet duizenden

deelnemers organiseren moet in Nederland. Daar komt veel bij kijken

en er zouden heel wat nuttige aanwijzingen over op te schrijven zijn.

Helaas is er weinig over geschreven, en draaiboeken voor het organiseren

van een congres zijn zeldzaam, ofschoon toch de meeste congressen

deel uitmaken van een serie en er bij voorgaande congressen ervaring

opgedaan moet zijn. Maar die is dan weer elders opgedaan en Nederland

heeft zo zijn eigen problemen.

Om te beginnen is Europa duur in vergelijking met Noord-Amerika,

en is Nederland duur in vergelijking met andere landen in Europa. Er

is hier geen hotel dat een congres van 500 deelnemers logies kan

bieden en 10 zalen ter beschikking kan stellen benevens een grote zaal

voor plenaire zittingen. Hotels zijn duur, vliegen in Europa is duur,

telefoneren en internationale betalingen in Europa zijn omslachtig en

duur, en het kan weken duren voordat post arriveert. Daarom kost een

congres in Noord-Amerika een fractie van wat het hier kost.

Verder is het jammer dat telkens weer wetenschappers, ik bedoel

mensen die aan een universiteit werken, in het Engels heten dat

"academics", niet te verwarren met onze "academici", van voren af aan

beginnen met door schade en schande wijs te worden in het congressen

organiseren, misschien maar eens in hun leven.

Er bestaan organisatiebureaus. Helaas vragen deze in de orde van

grootte van honderd gulden per deelnemer voor hun diensten en hebben

zij belang bij het opvoeren van het algehele kostenpeil (procenten

van hotels, congresgebouw, enz.). Ofschoon het sociaal-economisch

*Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: C.B. Tilanus,

Een spreekbeurt/voordracht/presentatie houden, Aula 702, Spectrum

Utrecht, 1982, pp.63-67.
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doelmatig moet worden geacht dat vaklieden congressen organiseren,

prijst Nederland zich hiermee de markt uit in vergelijking met andere

landen, waar amateurs het doen en de levensstandaard lager is. Een

hoopvolle ontwikkeling is dat de Vrije Universiteit te Amsterdam een

eigen bureautje voor het organiseren van, uitsluitend wetenschappelijke,

congressen heeft. Ik heb zelf goede ervaringen met een "free-lance

organizer", die ervaring inbrengt en op tijdbasis werkt.

Alvorens over te gaan op de checklist, moet ik hier misschien nog

verklaren dat ik overtuigd ben van het nut van internationale congressen.

Er wordt weI smalend gesproken over snoepreisjes en belastingaftrek,

en dit oneigenlijk gebruik van congressen komt inderdaad voor. Maar het

eigenlijk gebruik overweegt veruit. Wie in de wetenschap wil bijblijven

kan niet volstaan met het lezen van boeken en tijdschriftartikelen,

die met een vert raging van twee of meer jaren ter beschikking komen.

Evenmin kan hij, verstrikt in de politiek van het nationale wetenschaps

beleid en van zijn provinciale universiteit, volstaan met het maken

van opgeblazen onderzoeksplannen en het schrijven van interne rapporten

en andere "publikaties" die ninnner gepubliceerd worden. Hij heeft de

frisse wind van de internationale contacten nodig, ;die hem nieuwe

ideeen, kritiek en enthousiasme aandraagt. En het middel bij uitstek

voor persoonlijke contacten zijn internationale congressen. Na deze

ontboezeming nu de checklist.

!wee of drie jaar van tevoren moet u drie dingen doen:

1. Tijd en plaats definitief afspreken, met wie ook maar uw opdracht

gever is, en accommodatie reserveren, eventueel als optie.

2. De organisatie van de mensen die het congres zullen organiseren

opzetten. Ais de namen bekend zijn van Organisatiecommissie, Programma

commissie, e.d., kunt u briefpapier drukken. Ais u briefpapier hebt,

kan het congres een gezicht naar buiten tonen.

3. Een begroting maken. De begroting staat of valt met het aantal deel

nemers. Veel kosten zijn vast, dat wil zeggen onafhankelijk van het

aantal deelnemers (drukwerk, accommodatie, vergaderkosten) , maar veel

opbrengsten zijn proportioneel variabel met het aantal deelnemers (de

deelnemersbijdragen). Valt het aantal deelnemers hoger uit dan begroot

is (het break-even aantal), dan blijft er geld over; valt het lager

uit, dan is er geld tekort. Wat gebeurt er met geld dat overblijft?

Wie legt geld bij dat ontbreekt? Leg dat van tevoren vast. In het
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ergste geval bent u hoofdelijk aansprakelijk. Veiliger is het als het

congres georganiseerd wordt door een stichting, opgericht voor dit

doel bij notariele acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

a raison van rond 150,- per jaar. Dan gaat hoogstens de stichting

failliet. Veilig is ook als er een organisatie garant wil staan voor

eventuele verliezen. Daarnaast zijn er voorschotten nodig. De cost

gaat voor de baet uit tot een bedrag van, zeg 1100,- per deelnemer.

Op de een of anderemanier moeten deze kosten gefinancierd worden.

Daar zijn garantiefondsen goed voor te gebruiken.

Ruim een jaar van tevoren komen de volgende putnen aan de orde.

4. Ret programma meer gedetailleerd opzetten. Roe verloopt het congres

van begin tot eind? Welke sociale evenementen komen er? Op hoeveel

papers mikt u, hoeveel parallelzittingen (zittingen die tegelijkertijd

plaatsvinden), hoeveel spreektijd per spreker? Komen er Proceedings?

Preprints? Gerefereed of niet? Over al die punten moeten beslissingen

genomen worden, al dan niet in commissieverband.

5. Ret congres aankondigen (First Announcement) en om bijdragen vragen

(Call for Papers). Oak moeten speciaal uit te nodigen sprekers (Invited

Speakers) voor openings- en slotzitting en andere plenaire of semi

plenaire zittingen worden aangezocht. Voorzitters van zittingen moeten

worden benoemd. Reken een maand voor de verzending van drukwerk; twee

maanden voordat u respons hebt.

Ongeveer zes maanden van tevoren moeten de volgende werkzaamheden

plaatsvinden.

6. Definitieve lijst van sprekers vaststellen, definitief programma

vaststellen, programma's en registratieformulieren drukken en verzenden.

Sommige congressen lijden aan een al te uitgebreid programma, met

twintig of meer zittingen parallel, met papers waarvan de kwaliteit

nauwelijks beoordeeld is op basis van een abstract van maximaal 50

woorden. Dit is een kwaad, dat wellicht onvermijdelijk is. Bij weten

schappelijke congressen geldt immers steeds meer dat wie geen paper

presenteert niet kan komen. Elk afgewezen paper kost dus een deelnemer

en kan de begroting in gevaar brengen. Gevolg is weer dat veel toe

hoorders - en zelfs sprekers - van de zittingen wegblijven. Ret percentage

no-shows (sprekers die niet komen opdagen) loopt weI eens op tot

30 procent. Bijgevolg zint men op middelen om hier iets tegen te doen 

bijvoorbeeld een waarborgsom verlangen.

Vlak voor en tijdens de hectische dagen van het congres zelf zijn

de volgende punten van belang.
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7. Zorgen dat de deelnemersbijdragen betaald worden. Niemand binnen

laten van wie het geld niet binnen is. Mensen die vertellen dat hun

organisatie inmiddels betaald heeft, moeten de volle deelnemers

bijdrage als garantie storten. Na afloop van het congres kunt u het

geld dat alsnog uit het buitenland moet komen wel afboeken.

8. De communicatie bevorderen door bewegwijzering en naamkaartjes.

Grote naamborden voor de sprekers op de plenaire zittingen, kleine

naamkaartjes (badges) voor de deelnemers. Badges fungeren dikwijls

als betalingsbewijs, helaas fungeren ze dikwijls niet als communicatie

middel en weI uitsluitend omdat ze niet op twee meter afstand leesbaar

zijn. Een badge mag nimmer getypt worden, maar moet met viltstift

geschreven worden in grote "kleine letters" (onderkast). AIleen de

achternaam en een landencode hoeft erop, dus bijvoorbeeld "Jansen NL".

Waarom landencode? Omdat landgenoten elkaar veelal kennen en kunnen

helpen bij het opsporen van een bepaald persoon.

9. Een ander middel ter bevordering van de communicatie is de deelnemers

lijst. De deelnemerslijst moet op de tweede dag van het congres 's morgens

om 9 uur beschikbaar zijn. Niet eerder, want dan staan de deelnemers

die pas de eerste dag registreren er niet op. En geen uur later, laat

staan op de laatste dag van het congres, want de deelnemerslijst

fungeert in de eerste plaats als orientatie wie er is en als hulpmiddel

bij het leggen van persoonlijke contacten. Ret verdient aanbeveling

op de deelnemerslijst de volledige postadressen van de deelnemers te

vermelden. Dat moet zeker gebeuren voor de sprekers. De deelnemers

kunnen dan de sprekers aanschrijven om een exemplaar van hun paper.

10. Ten slotte wordt de communicatie bevorderd door postvakken,

waar de deelnemers boodschappen voor elkaar in kunnen stoppen, of

door een boodschappenbord. Verdeel dat bord alfabetisch in zones,

zodat niet elke deelnemer aIle boodschappen telkens weer moet door

kijken. Voor communicatie met de buitenwereld dient een telefoon,

die behoorlijk bemand moet zijn, en waarvan het nummer van tevoren

aan de deelnemers bekend moet zijn, zodat ze het thuis kunnen achter

laten.

11. Verder is het devies voor de organisatoren tijdens het congres:

aanwezig zijn, beschikbaar zijn, op de been zijn, brandjes blussen,

optreden zoals 'een goed gastheer betaamt.
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