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Conference of Biological Editors 

door 

A. DIAKONOFF 

Op 11 en 12 mei 1964 heeft de achtste „Conference of Biological Editors” 

(CBE) in Ann Arbor, Michigan, U S. A., plaats gehad, met in aansluiting daarop, 

de eveneens tweedaagse, „European Editors Meeting” (EEM); deze laatste kwam 

voor het eerst bijeen. Een van de redacteuren van het Tijdschrift voor Entomologie 

heeft, op uitnodiging van de CBE, beide bijeenkomsten bij gewoond. Een volledig 

verslag van zijn bevindingen hoopt hij op een vergadering van.onze Vereniging 

uit te brengen. Voorlopig moge met de volgende opmerkingen worden volstaan. 

De CBE verenigt een aantal redacteuren van toonaangevende biologische 

tijdschriften in de V.S. en werkt in nauw contact met de National Science Foun¬ 

dation (NSF), het American Institute for Biological Sciences (AIBS), de Biological 

Abstracts (BA) en de UNESCO. De vereniging heeft ca. 150 leden en groeit snel. 

Zij streeft ernaar eenheid te brengen in de enorme hoeveelheid jaarlijks verschij¬ 

nende primaire en secundaire biologische tijdschriften in de V.S. Dit tracht de 

CBE te bereiken door o.a. stijl en vorm van biologische literatuur te verbeteren. 

Zij heeft een Style Manual for Biological Journals uitgegeven, een handig boekje, 

waarvan de oplaag van meer dan 14000 exemplaren in ruim twee jaar geheel werd 

uitverkocht; de tweede druk is ter perse. Dit „Style Manual”, dat verbetering, 

vereenvoudiging en redelijke standaardisering van de artikelen beoogt, bevat 

wenken en aanbevelingen voor auteurs en redacteuren beiden. Andere onderwerpen 

voor permanente studie van de CBE zijn alle toevertrouwd aan aparte werkgroepen, 

o.a. het comité „on redactory service for foreign biologists”, „on journal exchange 

pool”, „on science writing in graduate training”, „on editor cooperation with in¬ 

dexing and abstracting”, „on review articles”. Bijzondere onderwerpen zijn de 

nieuwe publicatiemethoden, ni. microprint en mogelijkheden van mechanisatie, 

zoals het gebruik van geperforeerde stroken, zowel voor het zetten als ook (tevens) 

voor het gebruik in computers voor „indexing and abstracting”. 

De werkmethoden van de CBE zijn in het kort als volgt. Eens per jaar wordt 

een tweedaagse conferentie gehouden, die met enige voordrachten van algemeen 

belang begint. Vervolgens, ’s middags, gaan de verschillende commissies of werk¬ 

groepen afzonderlijk vergaderen. Van te voren heeft men gelegenheid zich voor 

één of meer van deze staande werkgroepen op te geven en een „working paper” in 

te dienen; op de vergadering van een werkgroep wordt in het kort ieder working 

paper door zijn auteur toegelicht of uitgewerkt, waarop discussie volgt. De 

volgende morgen wordt eveneens aan de commissie-vergaderingen gewijd, die wor¬ 

den besloten met het formuleren van aanbevelingen» De laatste middag worden 

wederom algemene voordrachten gehouden; daarna wordt de conferentie besloten 

met het aanhoren van, discussiëren en stemmen over de aanbevelingen van de 

afzonderlijke commissies. 

De rest van het jaar blijven permanente commissies werken, ieder aan hun 

onderwerpen. De leden worden van hun activiteiten op de hoogte gehouden door 

een „News-Ietter”. Ook uitvoerige verslagen van de conferentie worden aan de 

leden toegezonden. Een nauw contact met verwante organisaties in de V.S. en ook 
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in het buitenland wordt onderhouden door het uitzenden van vertegenwoordigers, 

die later in een News-letter een verslag van hun bezoek uitbrengen. 

Een jaar geleden werd contact gelegd met biologische redacteuren in Latijns 

Amerika, waarna deze op een conferentie te New Orleans werden uitgenodigd. 

Naar aanleiding van dat bezoek werd in Zuid-Amerika een eigen vereniging 

opgericht, die thans zeer actief de voetsporen van de CBE volgt. 

Dit jaar besloot de Conferentie ook met Europese redacteuren van biologische 

tijdschriften contact te maken en heeft een aantal ervan voor deze bijeenkomst 

uitgenodigd. Twaalf redacteuren uit tien verschillende Westeuropese landen heb¬ 

ben de uitnodiging geaccepteerd. Uit Groot-Brittannië en Nederland elk waren 

twee redacteuren gekozen, andere landen hadden er één. 

Onze reis naar de conferentie werd mogelijk gemaakt, ten eerste door de National 

Science Foundation, die de helft van de luchtreiskosten en het verblijf in Ann Arbor 

gedurende de beide bijeenkomsten bekostigde. Ten tweede, door de Uyttenboogaart- 

Eliasen Stichting, die de andere helft van de reiskosten voor haar rekening nam. 

Op deze plaats moge ik deze beide instanties hiervoor mijn dank betuigen. 

Het bezoek aan de Conferentie was alleszins nuttig. Op de vergaderingen waren 

meer dan 75 leden der CBE en een lid der Latijns-Amerikaase vereniging en de 11 

Europese collega’s aanwezig; met hen werd op een levendige wijze van gedachten 

gewisseld en er werd een indruk gekregen van de algemene stromingen, wensen en 

verlangens van deze internationale groep. Het werd duidelijk dat zeer in het 

algemeen onze problemen gelijk zijn en niemand van ons een bijzonder, geïsoleerd 

geval vertegenwoordigt. Het bleek eveneens, dat door onderling contact veel ge¬ 

makkelijker een dieper inzicht in gemeenschappelijke problemen en de weg naar 

hun oplossing kan worden verkregen. 

De Europeanen hebben gemerkt met welke specifieke problemen de Amerikaanse 

collega’s te kampen hebben en hoe zij hen hierbij kunnen helpen. Gezien het grote 

aantal jaarlijks verschijnende biologische tijdschriften over de gehele wereld in het 

algemeen en in de V.S. in het bijzonder, is één van de grootste problemen dat van 

de abstraherende secundaire publicaties, om zo snel en zo volledig mogelijk deze 

massa gegevens te verwerken. 

Scherp komt hierbij naar voren het grote belang van twee punten, die vooral in 

Europa zo weinig aandacht ontvangen, nl. ten eerste, het gebruik van een zo 

duidelijk en zo kort mogelijke titel voor ieder artikel en ten tweede, het publiceren 

van een door de auteur samengesteld en door de redacteur gecorrigeerd „abstract” 

van het artikel. Met deze elementen van het redactiebeleid wordt de blik naar de 

toekomst gericht. Het is mogelijk, dat door minder contacten en een beperkter 

werkterrein Europese redacteuren niet voldoende doordrongen zijn van de urgentie 

der toekomstige publicatie-problemen, die voor de deur staan en nu reeds om op¬ 

lossing vragen. 

Het inzicht in deze nieuwe stromingen en wensen van het redactiewerk in inter¬ 

nationaal verband was één van de boeiendste facetten van de conferentie. De ver¬ 

anderingen in het redactiebeleid, die aan deze wensen tegemoet komen, zullen 

slechts gering en de extra kosten te verwaarlozen zijn, doch het effect van blijvend 

belang en van een grote draagwijdte. Derhalve heeft onze redactie besloten het 

nodige te doen om de bakens, die elf jaar geleden door ons werden gelegd, naar 

de nieuwe stroom te verzetten. 


