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S TELT U ZICH het moment voor waarop u zojuist een

wetenschappelijk artikel hebt voltooid. Het is rijp om

publiek te worden gemaakt en ligt c.q. staat voor u, al naar

gelang het medium dat u gebruikt. Het is zover, vaak na

maanden zwoegen. Uw reflex als schrijver is: een al dan

niet digitale envelop om het artikel, adres van de redactie

van een door u uitverkoren tijdschrift erop en verzenden.

Het begin van een langdurig proces. 

In plaats van deze weg te vervolgen, blijf ik even stilstaan

bij het moment van de geboorte van uw artikel. U zult zich

toen wellicht niet hebben afgevraagd wat de productiekos-

ten geweest zijn van dit resultaat van academische bedrij-

vigheid. Toch leert een betrekkelijk eenvoudige rekensom

dat het in de technische en de natuurwetenschappen om

een bedrag van zeker vijftigduizend euro gaat. Bij de medi-

sche wetenschappen is het meer, in de sociale wetenschap-

pen minder, maar altijd gaat het om aanzienlijke bedragen. 

Zo u zich dat wel hebt gerealiseerd, besefte u ook onmid-

dellijk dat de vraag naar het eigendom van dit product een

relevante is. ‘Ik’, zult u in antwoord op deze vraag gedacht

hebben en u vond het daarmee vanzelfsprekend dat u kon

beslissen wat er met uw product ging gebeuren. 

Maar is dat wel zo vanzelfsprekend? De Auteurswet maakt

een onderscheid tussen geestelijk eigendom en econo-

misch eigendom. Geestelijk eigendom behelst de erken-

ning dat u de maker van het artikel bent. Sommige rechten

zijn onlosmakelijk en automatisch aan het makerschap

verbonden, de zogenaamde persoonlijkheidsrechten. U

hoeft ze niet te claimen of ergens te laten registreren. Ze

zijn zelfs onvervreemdbaar. Hamlet zal altijd van Shakes-

peare blijven en Tsjakka altijd van... Hoewel, aan geestelijk

eigendom moet wel geest ten grondslag liggen natuurlijk.

Wat houdt het geestelijk eigendom in? Welke rechten kunt

u eraan ontlenen? Allereerst dat u beslist of u het artikel wil

vrijgeven voor openbaarheid. Niemand kan u daartoe ver-

plichten. En als het openbaar gemaakt is, behoudt u te allen

tijde het recht u te verzetten tegen het publiceren ervan zon-

der naamsvermelding, onder een andere naam dan de uwe

of tegen het aanbrengen van wijzigingen in uw artikel.

Nummer 7
Er is een uitzondering op uw makerschap, namelijk indien

u het werk hebt vervaardigd in dienst van een ander. In dat

geval is de opdrachtgever de maker. Over de betekenis van

dit wetsartikel voor de academische wereld lopen de discus-

sies soms hoog op. Er zijn juristen die zeggen dat toepas-

sing van het betreffende wetsartikel, nummer 7 om precies

te zijn, in strijd is met de academische vrijheid. De wetge-

ver zegt daar namelijk met zoveel woorden dat het gaat om

het vervaardigen van ‘bepaalde werken’. 

In een academische omgeving is de inhoud van uw artikel

echter niet van tevoren bepaald. Dus is het wetsartikel niet

van toepassing volgens deze juristen. Spitsvondig, maar

flinterdun zou ik zeggen. Zaak is dat geen van de Colleges

van Bestuur het tot nu toe heeft aangedurfd om het maker-

schap van de wetenschappelijke artikelen van de auteurs

die bij hen in dienst zijn, op te eisen. Waardoor er ook nog

nooit een schrijver dit via de rechter heeft betwist. Er is

simpelweg geen jurisprudentie op dit punt. 

In het bedrijfsleven, met name voor wetenschappers in

bedrijfslaboratoria, speelt deze discussie niet of nauwelijks.

Algemeen geldt daar de werkgever als maker in de zin van

artikel 7 van de Auteurswet, al maken werkgevers daar niet

altijd gebruik van. Trouwens, niet alle universitaire bestu-

ren blijven passief.

Medio vorig jaar is bij

deze universiteit de

voorbereiding gestart

van besluitvorming

waarmee de werkgever

het makerschap opeist

van publicaties, com-

puterprogramma’s,

visuele werken en data-

banken die in universi-

taire dienst vervaardigd

zijn. Een deel van de

daarbij behorende

rechten mandateert de

Leo Waaijers

Wetenschappelijk publiceren: 
diefje-met-verlos

Ter gelegenheid van de opening van de Universiteitsbibliotheek Maastricht, op 21 mei

2003, hield Leo Waaijers een toespraak waarin hij de wereld van het wetenschappelijk

publiceren analyseerde. Hier de vrijwel integrale weergave daarvan.
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Het gevolg is geweest dat de relatie tussen prijs en kwaliteit

verloren is gegaan. Jaarlijkse prijsstijgingen van tien pro-

cent en meer die de grote uitgevers decennialang tot stan-

daard hadden verheven, hebben onthutsende prijsverschil-

len teweeggebracht tussen gelijkwaardige tijdschriften, dat

wil zeggen: gerefereerde tijdschriften met vergelijkbare

impactfactoren, van deze uitgevers aan de ene kant en uit-

geverijen van universiteiten en geleerde genootschappen

aan de andere kant. Het collectiebeleid van bibliotheken

verwerd tot een décollectiebeleid: welke tijdschriften zeg-

gen we dit jaar op? 

Wetenschappelijke resultaten werden steeds ontoegankelij-

ker. Bibliotheken bundelden hun verzet in inkoopconsor-

tia, hetgeen leidde tot zogenaamde Big Deals. De stan-

daardvorm is dat een bibliotheek gedurende een aantal

jaren afziet van opzeggingen in ruil waarvoor de uitgever

de jaarlijkse prijsstijging halveert. Bovendien krijgt de

bibliotheek elektronisch toegang tot de tijdschriften waarop

zij tot dan geen abonnement had. Bibliothecarissen waan-

den zich in de zevende hemel: meer tijdschriften, minder

prijsstijgingen. 

Inmiddels staan ze weer op aarde, die bibliothecarissen. 

De prijsstijgingen zijn immers nog altijd het dubbele van

de inflatie en de meeste van de extra verworven tijdschrif-

ten zijn niet relevant voor de eigen doelgroep. Opzeggin-

gen blijven nodig. Noodgedwongen beperken die zich tot

de kleine uitgeverijen, die het steeds moeilijker krijgen en

hun tijdschriften moeten stoppen of verkopen aan de gro-

ten. Op hun beurt halen deze de tijdschriften waarvoor de

belangstelling afneemt uit hun pakket en nemen ze in ruil

daarvoor nieuwe opkomende tijdschriften in het pakket op.

Een buitenstaander die ook zo’n nieuw tijdschrift op de

markt zou willen brengen, ziet zich zodoende geconfron-

teerd met een concurrerend tijdschrift dat voor bibliothe-

ken niets extra kost. 

Kortom, de bestaande kleine uitgeverijen sterven af en

nieuwe toetreders tot de markt hebben geen schijn van

kans. De consortiumlicenties zijn een strategische mees-

terzet van de grote uitgeverijen; ere wie ere toekomt.

Rondje van de zaak
De vraag dringt zich op of er niet fundamenteel iets mis is.

De vraag stellen is haar beantwoorden. Wereldwijd is er

een sterke beweging van wetenschappers op gang geko-

men die ervan uitgaat dat het verspreiden van kennis even-

zeer een kerntaak van universiteiten is als de creatie ervan.

Het gaat niet aan, vinden ze, dat de toegang tot kostbare

kennis, die veelal met gemeenschapsgeld is ontwikkeld,

een bron van grove winst voor enkelen wordt en dat velen

daardoor de toegang tot deze kennis ontberen. Bibliothe-

ken scharen zich aan hun zijde en, met name in de Ver-

enigde Staten, ook de universiteitsbesturen spreken zich

openlijk uit. SPARC, de zeer actieve coalitie voor scholarly

werkgever vervolgens aan de auteur, maar niet alles. Zo

mag de auteur namens de universiteit de auteursrechten

van het door hem vervaardigde werk aan derden overdra-

gen, maar moet hij daarbij het voorbehoud maken dat alle

Nederlandse universiteiten vrij gebruik kunnen blijven

maken van de publicatie voor onderwijs en onderzoek. Een

sympathieke bepaling. 

Toch moet worden gezegd dat een dergelijke mandaatrege-

ling vrij complex is en, zeker in een academische omge-

ving, niet onweersproken zal blijven. Corinne McSherry

schreef daarover in 2001 een belangwekkend en ook nog

spannend boek onder de veelzeggende titel ‘Who Owns

Academic Work?’. Het antwoord op deze vraag neemt nog

in belang toe als u beseft dat aan het makerschap niet

alleen het geestelijk eigendom verbonden is, maar ook het

economisch eigendom, dat wil zeggen: het exploitatierecht.

In tegenstelling tot het geestelijk eigendom is het econo-

misch eigendom wel overdraagbaar. 

Monopolist
Laat ik er voor mijn verdere betoog van uitgaan dat uw werk-

gever het makerschap van uw artikel niet opeist. De Maas-

trichtenaren onder u kunnen zich derhalve nu overgeven

aan het knappen van een uiltje. Ik geef wel een seintje als u

weer moet opletten. De overigen kunnen het economisch

eigendom van hun artikel overdragen. In ruil voor publicatie

van uw artikel leggen de meeste uitgevers u een verklaring

ter ondertekening voor waarin u uw auteursrechten, soms

ook copyrights genaamd, volledig, exclusief en om niet aan

de uitgever overdraagt. U tekent die verklaring bij het kruis-

je, in het algemeen zonder zelfs maar de tekst te lezen. 

Op zich heeft de uitgever zo’n volledige en exclusieve over-

dracht niet nodig. Uw toestemming om tot openbaarma-

king over te gaan volstaat. Het zou zelfs een beperkte toe-

stemming kunnen zijn, bijvoorbeeld om uw artikel

eenmalig op een bepaalde website te publiceren. Alle overi-

ge rechten behoudt u dan zelf, zodat u uw artikel vrijelijk

kunt gebruiken in een reader, kunt plaatsen op uw eigen

website, kunt laten plaatsen in de digitale etalage van uw

instelling, kunt laten vertalen, enzovoort. Misschien is uw

artikel het wel waard om op meer dan één plek te worden

gepubliceerd. Ter vergelijking, maatschappelijk nieuws van

enige importantie wordt op tal van plaatsen gepubliceerd.

En daarbij: om de Troonrede gepubliceerd te krijgen, hoeft

de Koningin haar auteursrechten niet over te dragen aan

NRC Handelsblad; laat staan dat dit exclusief gebeurt. 

Omdat uw overdracht exclusief is, wordt uw uitgever

monopolist. Hij, en hij alleen, bepaalt voortaan wie onder

welke voorwaarden toegang zal hebben tot uw artikel. Het

enige dat hij als tegenprestatie heeft beloofd, is dat uw arti-

kel in een van zijn tijdschriften zal worden opgenomen.

Voor het overige is hij de baas en er is geen marktmecha-

nisme om hem te corrigeren. 

‘De consortiumlicenties zijn een strategische meesterzet van de grote 

uitgeverijen; ere wie ere toekomt’
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plaatst. Het gaat daarbij altijd om gunsten die u pas wor-

den verleend nadat u uw copyright hebt afgestaan en soms

worden eerder gedane toezeggingen ook weer ingetrokken. 

Slechts één uitgever, Emerald, beperkt zich tot het vragen

van wat echt nodig is, namelijk uw toestemming om het

artikel te mogen publiceren in een bepaald tijdschrift. Alle

overige rechten blijven bij u, onder andere het voor bijna

alle wetenschappelijke uitgevers zeer spannende recht om

het artikel ook nog in een ander tijdschrift te mogen publi-

ceren. Iets wat bij krantenuitgevers dagelijkse praktijk is.

Een paar uitgevers laten u de rechten op het niet-commer-

ciële gebruik van uw artikel, zodat u uw artikel onbekom-

merd op de website van uw instituut kunt plaatsen of kan

hergebruiken in niet-commerciële readers. 

Inmiddels worden uitgevers op de voet gevolgd op internet.

Het RoMeo-project van de universiteit van Loughborough

produceert een website waarin systematisch het copyright-

beleid van tientallen uitgevers wordt geanalyseerd en verge-

leken. Ook SURF biedt een uitstekende website in dit

opzicht. 

Alles bijeen blijft het behelpen met die zogenaamde vrijhe-

den en dat kan ook niet anders. Voor wie moet leven van

het heffen van toegang is het geven van vrijkaartjes hetzelf-

de als het rondje van de zaak voor de kroegbaas. Aardig als

stimulans, maar het kan nooit de grondslag van je bedrij-

vigheid worden.

Prijsverschillen
Moeten we derhalve maar leren leven met dit spanningsveld

tussen schrijvers, die ruimere toegang tot hun werk verlan-

gen, en uitgevers, die dat, vanwege risico’s voor hun bedrijfs-

resultaten, niet kunnen honoreren? Het antwoord is ronduit,

nee. Of beter, het antwoord is Open Access. Tussen haakjes,

ook de Maastrichtenaren moeten vanaf nu weer opletten.

In de meest korte samenvatting komt het Open Access-

model erop neer, dat de kosten van de wetenschappelijke

communicatie niet langer achteraf door de lezer, maar

vooraf door de schrijver worden gedragen. Als u zich op dit

moment nog altijd in de euforische gemoedstoestand

bevindt, die van schrijver met voor u het zojuist voltooide

artikel, is dat wel even schrikken. 

Laat ik beginnen met een praktische nuancering: niet

uzelf, maar uw instituut of onderzoeksproject draagt de

kosten. Zoals in het huidige abonnementsmodel niet de

lezer zelf, maar zijn bibliotheek de kosten draagt. 

Het Open Access-model gaat ervan uit dat het publiceren,

dat wil zeggen: het communiceren van wetenschappelijke

kennis, een onlosmakelijk onderdeel van het onderzoek-

publishing, was een initiatief van de provosts van twaalf gro-

te Amerikaanse researchuniversiteiten. In feite hebben de

grote uitgevers in de toch altijd zo diverse academische

gemeenschap geen enkele pleitbezorger meer. 

Boeiend is nu om te observeren hoe de uitgevers op deze

beweging reageren. Daarbij is het nuttig om vast te stellen,

dat uitgevers aan de verkoopzijde weliswaar een monopo-

liepositie hebben, maar daarvan aan de inkoopzijde geen

sprake is. Uitgevers beconcurreren elkaar in de slag om

goede schrijvers, redactieleden en referenten. Schrijvers,

zeker de goede, kunnen kiezen wie hun artikel mag publi-

ceren. Daarbij letten ze op de status van het tijdschrift, de

snelheid van publiceren, en in toenemende mate op de

vrijheid die ze behouden voor het verdere gebruik van hun

eigen artikel en de ethische opstelling van hun uitgever. 

De reacties van de uitgevers zijn divers; ik noem er enkele.

Een groep grote commerciële uitgevers geeft sinds kort de

allerarmste landen gratis toegang tot hun digitale tijd-

schriften. Een correct gebaar, dat ze overigens niets kost.

Die digitale tijdschriften zijn immers al ruimschoots

betaald door de bibliotheken in de rijke landen. Het geven

van toegang aan meer IP-adressen is een kwestie van een

knop omzetten en kost ze op zich geen eurocent meer. In

het digitale tijdperk veroorzaken lezers immers geen kos-

ten. Voorts is van omzetverlies evenmin sprake omdat deze

landen hoe dan ook te arm zijn om de hoge licentiekosten

te kunnen betalen. Dat alles neemt niet weg dat ik het

gebaar toejuich.

Intrigerender is intussen de wijze waarop uitgevers reage-

ren op de wensen van hun schrijvers om meer zeggen-

schap te behouden over hun artikel. Sommigen staan u toe

uw ingediende artikel op een zogenaamde pre-print server

te plaatsen. Anderen gaan wat verder en vinden het goed

dat u uw goedgekeurde artikel op uw persoonlijke website

Type uitgever Prijs per Artikelen per Prijs per artikel Aantal Totaalprijs per artikel
abonnement abonnement per abonnement abonnementen

Grote commerciële € 2000 200 € 10 1000 € 10.000
uitgever
Kleine commerciële € 750 150 € 5 700 € 3500
uitgever
Non-profit € 350 100 € 3,5 300 € 1000
uitgever
BioMed Central - - - oneindig € 500

Tabel 1. Prijsvergelijking Abonnementsmodel vs. Open Acces
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als het abonnementsmodel, evenzeer toepasbaar in de pro-

fit als in de non-profit sector. Om de weerstand van de

commerciële uitgever tegen het Open Access-model te

begrijpen, moeten we een kleine inbreuk op zijn privacy

maken. Luistert u mee naar zijn avondgebed. Ik citeer:

‘Heer, ik geloof vurig in de alleenzaligmakende werking

van de markt. Vraag mij evenwel nooit, o Heer, mijn eigen

monopolie te moeten opgeven. Wij weten beiden dat dat

mijn krachten te boven gaat. Amen.’

Daar wringt de schoen. Bij Open Access vindt geen over-

dracht van copyrights plaats, er wordt alleen toestemming

gegeven om het artikel te publiceren. Maar zonder over-

dracht van copyrights geen monopolie. Open Access bete-

kent concurrentie op basis van toegevoegde waarde, net als

bij kranten. De winsten zullen dalen naar een niveau dat in

de wereld van het maatschappelijke nieuws allang aan-

vaard is; zo’n tien à vijftien procent. Pierre Vinken stootte

ooit NRC Handelsblad uit zijn Elsevier-concern, omdat het

blad minder dan twintig procent winst per jaar opleverde. 

Parabel
En de schrijvers dan? U dus. Het verlangen naar vrije toe-

gang tot het wetenschappelijk werk is onmiskenbaar. Twee

jaar terug tekenden in korte tijd wereldwijd meer dan der-

tigduizend wetenschappers op het gebied van de life scien-

ces een manifest voor het starten van een Public Library of

Science. In het Manifest eisten ze van hun uitgevers dat

hun artikelen zes maanden na publicatie vrij op internet in

omloop zouden worden gebracht. Een uitgever die deze eis

niet zou inwilligen, zou voortaan worden geboycot. Dat uit-

gevers niet reageerden en de schrijvers vervolgens niet tot

een boycot overgingen, doet aan het verlangen niets af. 

Een boeiende verklaring voor de machteloosheid van de

schrijvers werd trouwens aangedragen in een rapport van

de Engelse mededingingsautoriteit van september 2002.

Bij deze autoriteit waren bezwaren aangetekend tegen de

zoveelste overname van een wetenschappelijke uitgever

door Elsevier, in dit geval Academic Press. Zoekend naar

een verklaring waarom schrijvers niet overstappen op de

aantoonbaar veel goedkopere gelijkwaardige tijdschriften

in de non-profit sector, verwijst de autoriteit naar een

recente studie van de econoom Bergstrom over zogenaam-

de coördinatiespellen. 

In een dergelijk spel pakt een actie van een individuele

deelnemer gunstiger voor hem uit, naarmate er meer deel-

nemers zijn die dezelfde actie ondernemen. Een bekend

voorbeeld is uiteraard de aanschaf van een telefoon. Zolang

ik de enige ben met een telefoon, schiet ik niet veel op,

maar naarmate er meer mensen ook zo’n telefoon nemen,

wordt mijn eigen aanschaf nuttiger. 

De situatie waarin wetenschappelijke schrijvers zijn komen

te verkeren, verklaart Bergstrom aan de hand van de ‘Para-

bel van de jaarlijkse anarchistenbijeenkomst’. Anarchisten

vinden het zinvol om met elkaar bijeen te komen om infor-

matie uit te wisselen en deze bijeenkomsten worden als

proces is. Het is inmiddels geen luchtspiegeling meer. Bio-

Med Central, een jonge wetenschappelijke uitgever op het

gebied van de life sciences met inmiddels negentig tijd-

schriften, vraagt voor het redigeren, reviewen en op inter-

net publiceren van een artikel vijfhonderd euro. Daarmee

is het wereldwijd voor iedereen gratis toegankelijk. 

Vergelijken we dit bedrag met het bedrag dat moet worden

opgebracht om ditzelfde artikel, eveneens geredigeerd en

gereviewd, gepubliceerd te krijgen via het klassieke abon-

nementsmodel. Tabel 1 geeft een overzicht. 

Voor de prijsverschillen zijn grosso modo twee factoren

verantwoordelijk. Grote commerciële uitgevers zijn high-
end-of-the-market lievelingen van aandeelhouders, die

ondanks hoge kosten voor prestigieuze kantoren, bonussen

en optieregelingen, wining and dining, jaarlijks veertig pro-

cent netto winst maken. BioMed Central, daarentegen, is

een non-profit instelling. 

De tweede kostenverhogende factor van het oude model is

de toegangsbeheersing. De kosten daarvan zijn aanzienlijk.

Het begint al met de strategische debatten bij de uitgever:

‘Wat zullen of moeten we toestaan? Wat voor gevolgen

heeft dat voor onze omzet en onze goodwill? Moeten we

ons businessmodel aanpassen?’  

Nadat deze vragen onderwerp geweest zijn van analyses en

verkenningen, gelardeerd met welverzorgde heidesessies,

komen de juristen en marketingmensen in beeld. Licentie-

contracten van tien pagina’s zijn geen uitzondering en

gaan uitsluitend over de afscherming. De onderhandelin-

gen over deze contracten kunnen maanden lopen. Uitein-

delijk wordt het geheel in afschermingstechnologie ver-

taald. Al deze kosten worden verdisconteerd in de prijs van

het abonnement. Dat wil zeggen dat bibliotheken zelf

opdraaien voor de kosten van het ontoegankelijk maken

van hun materiaal. En hoe heftiger ze zich verzetten, hoe

moeizamer de onderhandelingen, hoe hoger de abonne-

mentskosten. Open Access kent naar zijn aard al deze kos-

ten niet.

Illustratief is het ook om de effecten voor de eigen instel-

ling te berekenen. De som is simpel. Veronderstel name-

lijk dat de academische gemeenschap wereldwijd via Open

Access zou publiceren. Abonnementen worden dan ver-

vangen door publicatiegelden. Mijn eigen instelling, Wage-

ningen, publiceerde vorig jaar 1413 gerefereerde artikelen.

Via BioMed Central zou dat iets meer dan 700.000 euro

hebben gekost. In werkelijkheid betaalden we 2,4 miljoen

euro aan abonnementen. 

Avondgebed
Als Open Access dan zo fantastisch is, waarom vind er

geen massale overstap plaats? Waarom stappen bijvoor-

beeld de commerciële uitgevers niet over op Open Access?

Niet omdat het een non-profit model is. Het model is, net

‘Het Open Acces-model is inmiddels geen luchtspiegeling meer’
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den van de jaren negentig. Toen slaagde een consortium

van grote uitgevers er in om over meerdere jaren omvang-

rijke subsidies van de EC te verwerven voor het CITED-pro-

ject, dat software moest opleveren waarmee het gebruik

van ieder afzonderlijk wetenschappelijk artikel tot op het

niveau van de individuele wetenschapper kon worden

gecontroleerd en afgerekend. 

Ook het eerder genoemde RoMeo-project wordt door de EC

gesponsord. En niet alleen de EC investeert thans in ont-

wikkelingen die een opener toegang tot wetenschappelijke

kennis moeten realiseren. Ook grote stichtingen doen dat.

De SOROS Foundation steunde een project dat de univer-

siteit van Lund in staat stelde om zijn Directory of Open

Access Journals te openen, een website met 350 volwaardig

op kwaliteit gecontroleerde tijdschriften, waarvan velen in

de STM – Science, Technology and Medicine – sfeer. De

Gordon and Betty Moore Foundation in de Verenigde Sta-

ten heeft negen miljoen dollar uitgetrokken voor de realisa-

tie van de Public Library of Science. In Nederland mogen

in dit verband de aanzienlijke bijdragen van het ministerie

van OCenW en de Stichting Pica aan het DARE-project

niet onvermeld blijven. 

Doen colleges genoeg?
Wat mij brengt bij de Colleges van Bestuur. In tegenstel-

ling tot uitgevers hebben zij geen belang bij het afscher-

men van toegang tot wetenschappelijke kennis. Integen-

deel, het bieden van rechtstreekse open toegang tot aan de

universiteit ontwikkelde kennis maakt niet alleen de

wetenschappelijke communicatie vele malen goedkoper,

maar draagt ook bij aan de profilering van de eigen instel-

ling. En in tegenstelling tot schrijvers zijn de Colleges uit-

stekend gecoördineerd, nationaal in clubs als VSNU en

SURF, internationaal in netwerken met chique namen als

Euroleague, IDEA league, of gewoon ALMA.

Inderdaad gebeurt er het een en ander. In Nederland gaven

de gezamenlijke Colleges vorig jaar het groene licht voor

het DARE-project. Het project omvat het opzetten van een

interoperabel netwerk van Digital Academic Repositories

bij de universiteiten, NWO, KNAW en KB. De woorden

interoperabel en repository kunt u, samen met de termen

compliant en metadata, gerust de komende een à twee jaar

in willekeurige volgorde gebruiken zonder precies te weten

wat ze betekenen. Uw gehoor zal begrijpend knikken van-

uit dezelfde mentale toestand. Het gaat er om dat in DARE

in digitale vorm de gehele wetenschappelijke productie van

de gezamenlijke instellingen beschikbaar komt voor onder-

wijs en onderzoek. 

Mijn vraag is, doen de Colleges genoeg? Ik vind van niet.

Het universitaire management zal zich opnieuw bewust

moeten maken van de gedachte dat voor wetenschappelijke

vooruitgang alleen creatie van nieuwe kennis niet volstaat.

waardevoller ervaren naarmate er meer deelnemers zijn.

Ooit zijn deze bijeenkomsten in een bepaald hotel begon-

nen en omdat iedere anarchist verwacht de anderen daar te

treffen, gaat hij zelf ook naar dat hotel. Na een paar jaar ver-

hoogt het hotel zijn prijzen. Enkele anarchisten blijven weg,

maar alle anderen vinden de bijeenkomsten zo nuttig dat ze

blijven komen. De hoteleigenaar leert hieruit dat hij straffe-

loos hogere prijzen dan zijn concurrenten kan bedingen.

Dus gaat hij daarmee door. Uiteraard vergezeld van de

bewering dat zijn services uniek zijn, maar iedere objectieve

vergelijking leert dat dat niet zo is. De anarchisten weten

dat ook en ergeren zich aan de situatie. Omdat zij echter

wel met zoveel mogelijk bij elkaar willen blijven komen,

zouden zij gezamenlijk moeten overstappen naar een con-

currerend hotel. Maar de daarvoor noodzakelijke coördina-

tie kunnen de anarchisten niet opbrengen. Daardoor eindigt

dit spel in een voor hen ongunstige evenwichtssituatie. 

Bergstrom vergelijkt de positie van de wetenschappelijke

schrijvers ten opzichte van de grote commerciële uitgevers

met die van de anarchisten ten opzichte van hun conferen-

tieoord. 

Hoewel de autoriteit tot de conclusie komt, dat de markt

voor wetenschappelijke tijdschriften niet goed functio-

neert, besluit hij niet in te grijpen. In een reactie laat Else-

vier triomfantelijk weten dat er derhalve niets aan de hand

is. Wie echter het rapport van het internet opvraagt, leest

meer. De autoriteit kiest duidelijk positie en ziet hoopge-

vende signalen vanuit de academische wereld. Hij acht het

echter nog te vroeg om in te schatten of academische

macht, gebaseerd op de positie als leverancier van zowel de

wetenschappelijke inhoud als de redacties en de referees,

gecombineerd met de mogelijkheden van het internet, de

academische gemeenschap voldoende weerbaar maakt

tegen de dominante positie van de commerciële uitgevers.

Mocht dat niet of onvoldoende lukken dan overweegt hij

alsnog in te grijpen. 

Initiatieven
Alles bijeen mag de opstelling van de Engelse mededin-

gingsautoriteit zeer kritisch worden genoemd. In Elseviers

plaats zou ik daar niet zo triomfantelijk over gedaan hebben. 

Er zijn trouwens nog andere ontwikkelingen die commer-

ciële uitgevers te denken zouden kunnen geven. In 2001

diende een groep Europese bibliotheken bij de Europese

Commissie een project in onder de naam FIGARO voor

het opzetten van een Europese wetenschappelijke commu-

nicatie-infrastructuur. In hun motivatie kozen de initiatief-

nemers expliciet dezelfde positie ten opzichte van commer-

ciële uitgevers als de Engelse mededingingsautoriteit een

jaar later zou doen. Deze motivatie werd door de EC aan-

vaard en het project toegewezen. 

Een heel verschil met de opstelling van de EC in het mid-

‘Laten we de wetenschappelijke communicatie terugbrengen in handen 

van de academische wetenschap’
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waardig instrument in de wetenschappelijke communica-

tie te maken: het kwaliteitsoordeel. Komt de organisatie

daarvan niet voldoende van de grond, dan zal DARE blijven

steken in een nationale digitale collectie van grijze litera-

tuur. Niet onbelangrijk, maar wel een onderbenutting van

het potentieel van DARE. 

Nu is een volwaardig kwaliteitsoordeel, zeker in de STM-

disciplines, bij uitstek een internationale aangelegenheid.

De lokale, en zelfs nationale, schaal is te klein. De Europe-

se schaal is mijns inziens het minimum. Naast de charters

van Lissabon en Bologna, die vooral op het Europese

wetenschappelijk onderwijs betrekking hebben, zou er

daarom een Europees charter voor wetenschappelijke com-

municatie moeten komen. Uitgangspunt van zo’n charter

is de verantwoordelijkheid van de instellingen ter zake. Het

charter kiest voor open toegang tot de wetenschap als para-

digma en benadrukt het belang van een kwaliteitsoordeel

daarbij. Het roept de instellingen op om, via de bestaande

netwerken, daaraan invulling te geven en stelt concrete

doelen en mijlpalen vast. 

Moet zo’n charter weer de naam van een mooie oude uni-

versiteitsstad in Zuid-Europa dragen, Salamanca of zo, of

mag het ditmaal een Noordwest-Europese stad zijn? Maas-

tricht bijvoorbeeld. Veronderstel nu eens dat het College

van Bestuur de energie en aandacht die het wil besteden

aan het vrije gebruik van wetenschappelijke resultaten in

het onderwijs, niet langer steekt in een lokaal debat met zijn

wetenschappers over wie de maker van een artikel is, maar

richt op de totstandbrenging van dit charter. Veronderstel

dat het lukt, en mijns inziens is de tijd er rijp voor, dan is

dit het mooist denkbare virtuele complement op de prachti-

ge fysieke bibliotheek die hier in Maastricht geopend wordt. 

Coördineren
Ter afsluiting nog iets over de referenties aan Elsevier in

dit verhaal. Elsevier is op afstand de grootste STM-uitgever,

met 25 procent van alle artikelen. De eerstvolgende is Klu-

wer met zeven procent. In het commerciële domein is

Elsevier ongeveer even groot als de anderen samen en

daarbij heeft Elsevier gekozen voor een zeer prominent

bestaan. In een verhaal over Open Access is de naam Else-

vier daarom even onvermijdelijk als de naam Microsoft in

een verhaal over Linux. Verder niets; iedereen die ik ken bij

Elsevier vind ik aardig.

Tenslotte: als kind speelden wij op straat het spel diefje-

met-verlos. Eén kind moet daarbij proberen de anderen te

tikken. Die zijn dan gevangen en staan, elkaar een hand

gevend, bij een lantaarnpaal. Ze worden weer bevrijd als ze

worden getikt door een der vrije kinderen. 

Vervang de lantaarnpaal door de boom der kennis. De er

onder spelende kinderen zijn de wetenschappers en dat

ene kind is de klassieke uitgever. De wetenschappers kun-

nen elkaar bevrijden, maar zolang ze ieder voor zich opere-

ren schiet het niet erg op. Coördineren ze daarentegen hun

acties, dan komt iedereen vrij.

Op de vergelijking valt ongetwijfeld af te dingen, maar daar

gaat het niet om. 

Leo Waaijers is bibliothecaris van Wageningen UR.

Zonder de tweede com-

ponent, de communica-

tie ervan, blijft deze

nieuwe kennis vruchte-

loos. 

De universitaire

manager die claimt dit

altijd te hebben gewe-

ten, heeft er in ieder

geval nooit naar gehan-

deld. Terwijl er grote sommen werden uitgetrokken voor de

bouw van nieuwe campussen, de inrichting van hoogwaar-

dige laboratoria, de aanleg van gigabyte netwerken en het

aantrekken van toptalent, zult u in de universitaire begrotin-

gen tevergeefs zoeken naar een post voor wetenschappelijke

communicatie. Het universitaire management concentreer-

de zich op de creatie van nieuwe kennis, de communicatie

ervan liet men over aan de wetenschappers zelf. 

Het gevolg is, dat een deel van deze kennis terechtkomt in

rapporten met onduidelijke verspreidingstrajecten. Biblio-

theken bouwen goede relaties op met secretaresses en

onderhouden dat netwerk zorgvuldig om zich zodoende te

verzekeren van een exemplaar. Een tweede kennisstroom

vindt zijn weg in wetenschappelijke artikelen. Voor deze

kennisstroom betalen de universiteiten via hun bibliothe-

ken weliswaar vermogens, maar deze transactie heeft meer

overeenkomst met het losgeld dat een museum moet beta-

len om zijn verdwenen schilderijen terug te krijgen, dan

dat het de weerslag is van een zelfbewust en fier uitdragen

van universitaire kennis in het kader van een door de

instellingen ervaren verantwoordelijkheid voor weten-

schappelijke communicatie. 

Europees charter
Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren onderzoeksge-

meenschappen zo klein dat iedereen iedereen kende en

bezocht en dat uitgebreid bekend was wat er werd bespro-

ken. Kenniscommunicatie was een natuurlijk onderdeel

van het wetenschappelijk proces. De wetenschappelijke

vorderingen van en discussies tussen bijvoorbeeld Bohr,

Einstein, Heisenberg en Schrödinger waren gemeengoed

in de academische wereld en daarbuiten. 

Na de Tweede Wereldoorlog is dat veranderd. De groei van

de wetenschap was enorm en de onderzoeksgemeenschap-

pen anonimiseerden. Dat daarmee ook de communicatie-

processen zouden moeten veranderen, ontging de toenma-

lige managers van de universiteit, de Colleges van

Curatoren. Zij bleven vertrouwen op de vooroorlogse pro-

cessen, gedragen door de wetenschappers zelf. Het waren

mannen als Robert Maxwell van Pergamon Press en Pierre

Vinken van Elsevier die doorzagen dat deze tijd voorbij was

en begrepen dat wetenschappelijke communicatie als busi-

ness een goudmijn was die open lag voor ontginning. 

Mijn oproep is om die periode nu af te sluiten en de weten-

schappelijke communicatie terug te brengen in handen

van de academische gemeenschap. Wetenschappers willen

niets liever, maar missen de daarvoor noodzakelijke coördi-

natie. Die coördinatie is de verantwoordelijkheid van het

management. Het DARE-project is een begin, maar daar-

aan ontbreekt een essentieel element om het tot een vol-




