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M

eer aan de weg timmeren als geotechnicus,
in deze kolommen is daar al vaker een lans
voor gebroken. Eén manier is zorgen dat je in de
krant komt. Daar wordt je gezien door burgers,
managers, bestuurders en de politiek. Uiteindelijk
zijn dat de actoren die achter de grote (bouw)projecten zitten waar geotechniek veelal een nietonbelangrijke rol in speelt. Al is maar één opdrachtgever zich (nog meer) bewust van de rol
die de ondergrond speelt dan is dat pure winst.
Maar er is meer.
Een tweede manier is publiceren. Aan de weg
timmeren met publiceren is in je eigen belang om
bij te blijven in je vakgebied. Sommige slimmeriken
denken: ik ga mijn kennis niet weggeven. Ook
bazen willen dat nog wel eens denken, maar het
is minder slim dan het lijkt. In de eerste plaats moet
je anderen wel laten weten dat jij zo slim bent,
slimmer dan de gemiddelde collega. Maar bovendien is er zoiets als het voor-wat-hoort-watprincipe. De eerste vraag in de wandelgangen van
een conferentie is altijd: ‘Heb je ook een paper?’
Als je alleen maar komt halen zal de ander niet snel
geneigd zijn je de fijne details te vertellen die niet
in zijn artikel staan maar die in een gesprek wel
naar voren komen. Hetzelfde geldt op een netwerkborrel: als jij niks vertelt krijg je ook niks te
horen.

TIPS & TRICKS

Een begin maken
- Start met een leeg vel A4 en
schrijf rijp en groen op wat je
invalt.
- Maak een geannoteerde
inhoudsopgave (‘rode draad’)
en hang al die opmerkingen
van het A4tje erin. Als je sommige opmerkingen niet kwijt
kunt, denk dan twee keer na
of ze wel in het verhaal thuishoren.
- Probeer niet een rapport
direct te comprimeren tot een
artikel. Kopieer hooguit alinea’s naar de geannoteerde
inhoudsopgave.
- Zorg dat je zicht hebt over
wat anderen al gepubliceerd
hebben. Voor een conferentiebijdrage gaat dat minder ver
dan voor een peer reviewed
wetenschappelijk artikel maar

Minstens zo belangrijk is dat niet-geotechnische
collega’s jou – en de geotechniek – zien. Geotechniek is een specialisme dat zelden stand alone
wordt toegepast. Meestal ben je onderdeel van
een groter project - een bouwwerk, een offshore
constructie of gebiedsontwikkeling. De ontwer-

je moet wel zeker zijn dat je
wat nieuws te vertellen hebt.
- Val niet met de deur in huis
maar begin met de context en
de relevantie. Waarom zou ik,
lezer, dit lezen?
Bij het schrijven
- Vermijd lange zinnen. Vermijd
ook teveel onderwerpen in één
zin, dat effect ontstaat gemakkelijk als je een te lang artikel
inkort.
- Vermijd de lijdende vorm
(‘worden’). Meestal kun je wel
benoemen wie de handelende
persoon of instantie is, ook
zonder al te persoonlijk te worden: de opdrachtgever, de klant.
Of eventueel ‘we’ of ‘je’. En
zinnen met ‘door’ kun je altijd
actief maken.
- Zoek een meelezer: vraag hem
of haar of het duidelijk is voor
iemand die minder bekend is

met het onderwerp dan jij.
Houd voor ogen wie je lezer is,
dat is bij een peer reviewed
artikel anders dan bij een conferentiebijdrage en anders dan
in de Geotechniek. Laat de
meelezer daar ook op letten.
Afwerking
- Check de richtlijnen van het
blad /de conferentie: lengte
artikel & samenvatting, kop
van het artikel, onderschriften
figuren en tabellen, vorm van
de literatuurverwijzingen.
- Zorg voor goede kwaliteit
figuren: 300 dpi is drukwerkkwaliteit (300 dots per inch,
dus een plaatje van 7,5 x 10 cm
moet minimaal 900x1200
pixels hebben). Grafieken leesbaar op het formaat waarop
ze gedrukt worden (lijndikte!).
Bij figuren van anderen: let
op copyright.
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pers daarvan zijn uiteraard geen geotechnisch
specialisten en dat hoeft ook niet, maar ze moeten
zich wel bewust zijn van de ondergrond en de
verraderlijke mechanica van die ondergrond.
Daarvoor is het dus handig te publiceren op bijeenkomsten of conferenties of bij te dragen aan een
cursus met een bredere scope dan geotechnieksec: bouw, constructie, beton, offshore, waterbouw, over projecten waar de geotechniek een rol
speelt. Daar kan je het belang van de ondergrond
uit-dragen en ook het bijzondere gedrag van grond
als bouwmateriaal.
Het belang van publiceren is dus wel duidelijk,
maar toch komt het er vaak niet van. Gebrek aan
ervaring met het opzetten van een artikel en het
schrijven ervan is een drempel. Maar als je niet
schrijft komt die ervaring ook niet. Maar vooral:
je moet de rust hebben – of nemen – om na te
denken en achter de PC te kruipen en te beginnen.
En je kunt opzien tegen de tijd en de moeite die er
in gaat zitten om een artikel te schrijven. Voor een
peer reviewed full paper speelt dat meer dan
bij een conferentiebijdrage. Daar staat ook veel
tegenover. Allereerst is het leerzaam omdat je bij
het nadenken dat aan het schrijven voorafgaat
tegen zaken aanloopt die je eerder over het hoofd
gezien hebt. In het ergste geval haal je er zelfs
fouten uit (maar beter laat dan niet). Daarnaast is
het gewoon leuk om jezelf in druk terug te zien
en van anderen te horen dat ze je gezien hebben,
misschien zelfs gelezen.
Er wordt vaak naar de senior medewerkers gekeken
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als het om publiceren gat. Maar senioren hebben
het altijd druk, en junioren missen schrijfervaring.
Senioren, zoek assistenten om te schrijven; junioren,
zoek mentoren om je op weg te helpen en te
begeleiden. En gewoon doen, dat is zeker bij
schrijven altijd nog de beste leerschool.
Er zijn wel een aantal tips en tricks te geven om de
drempel van het publiceren te slechten. In het
kader staat een mogelijke aanpak weergegeven.
Belangrijk is om niet in een writer’s block verzeild
te raken, het beeld van de schrijver met 100 proppen papier om zich heen met steeds een afgekeurde eerste zin. Begin gewoon met schrijven,
hardop pratend. Maak je geen zorgen over mooie
zinnen, te harde uitspraken, en onlogische sprongen. Gewoon doorpraten en doorschrijven. Later
kun – en moet – je wel schrappen en ordenen, maar
dat is gemakkelijker dan schrijven. Als je wat vergeten hebt voeg je het er zo weer tussen, maar dat
is ook een valkuil: tekst gaan zitten corrigeren
terwijl je net zo lekker aan het verzinnen was.

Na zo’n eerste woordexplosie – en laat hem doorgaan zolang als je kunt – komt de fase van het
schrappen. Schrijven is schrappen, overbodige
woorden en zinnen weg, dubbelingen eruit,
stroomlijnen. Kill your darlings, berijdt niet al
je stokpaarden maar bewaar een paar voor het
volgende artikel, en schrap mooie zinnen die bij
nadere beschouwing toch niet zo to the point
zijn. Controleer ondertussen of de onderwerpen in
de rode draad (zie kader) passen, of misschien naar
een andere plek moeten verhuizen.
Als je eenmaal bezig bent is de belangrijkste horde
genomen. Maar houd de vaart er in tot je een ruwe
maar complete versie van het artikel hebt. Het
kan handig zijn om het dan even weg te leggen en
afstand te nemen, maar pas op dat het niet van
je actielijst afschuift. Zet jezelf voor het blok en
stel jezelf een deadline. Bij deelname aan een
conferentie of het geven van een cursus gaat dat
vanzelf.
Een belangrijke voorwaarde is om rust te creëren,
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rust in je hoofd, voor het (opnieuw) analyseren en
evalueren van de resultaten, het afstand nemen
vanuit het perspectief van een ander, de lezer
die in principe geïnteresseerd is maar niet noodzakelijk de inhoudelijke specialist. Dat kost tijd.
Operationele zaken, bellende klanten en hulpvragende collega’s hebben altijd de neiging structurele activiteiten, achteroverleunen, evalueren en
schrijven te verdringen. Geen tijd betekent in feite
geen prioriteit. Zorg dat je een zekere tijdsduur –
een uur, of een paar uur – niet gestoord wordt.
Buiten werktijd zijn er minder bellende klanten,
gebruik die tijd; eigen tijd investeren hoort ook
bij publiceren. Je schrijft niet alleen voor de baas
of de organisatie maar ook voor jezelf, misschien
wel juist voor je zelf, voor je eigen persoonlijke
ontwikkeling.
En uiteindelijk is het natuurlijk mooi om gezien te
worden, dat streelt je ijdelheid. En een beetje ijdel
zijn wij geotechnici toch allemaal ? !

