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voorafgaat en dat moet uitmaken of het artikel van vol-

doende kwaliteit is, noemt men peer review.

Peer review: strategische troef
Net zoals elke uitgever zal de wetenschappelijke uitge-

ver een manuscript begeleiden tot het persklaar is, het

(laten) drukken en het vervolgens verspreiden. Omdat

wetenschappelijke tijdschriften doorgaans in relatief

kleine oplagen gedrukt worden, loopt de prijs al vlug op.

Net als elke andere uitgever, moet hij dus vooraf probe-

ren in te schatten of een artikel geschikt is voor publica-

tie. Daarvoor doet hij een beroep op peer review, in feite

een vorm van wetenschappelijke kwaliteitscontrole.

Voor die kwaliteitscontrole schakelt de uitgever een

onafhankelijke redactieraad in, de review board, die is

samengesteld uit erkende en gereputeerde geleerden, de

‘peers’. Een tijdschrift met een strenge review board zal

alleen heel belangrijk onderzoek publiceren. Het zal

gaandeweg een reputatie van degelijkheid krijgen. Als

universiteiten of onderzoekscentra zelf willen uitpakken

met hun onderzoek, zullen ze ook een eigen peer review
moeten opzetten, dat wil zeggen een strenge redactie-

raad die toekijkt op de kwaliteit van het gepubliceerde

onderzoek.

Publiceren: klassiek of elektronisch?
Het ligt voor de hand om bij het publiceren van weten-

schappelijk onderzoek gebruik te gaan maken van de

nieuwe media. De potentiële voordelen van electronic

scholarly publishing zijn groot. De laatste jaren zagen

we een imposante ‘switch’ naar nieuwe publicatiemodel-

len – al blijft voor de meeste wetenschappelijke tijdschriften
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Self-publishing in de wetenschap en 
de visie van Europa

De prijzen van wetenschappelijke tijdschriften stijgen jaar na jaar. Het internet lijkt een

goedkoop alternatief. De verleiding is dus groot om zelf te gaan publiceren. Moeten

wetenschappers hun eigen onderzoeksresultaten uitbrengen via het WWW? Gaan weten-

schappelijke bibliotheken straks zelf de research publiceren die geleverd wordt in universi-

teiten en onderzoekscentra waartoe zij behoren? De technologie is er klaar voor – en toch

blijkt het allemaal niet zo eenvoudig…

HET IS DE OPDRACHT van een wetenschappelijke biblio-

theek om het onderzoek in de instelling waartoe zij

behoort te ondersteunen door de wetenschappers toegang te

geven tot de wetenschappelijke literatuur: vooral monogra-

fieën, tijdschriften en reeksen – met daarnaast, in toenemen-

de mate, elektronische publicaties. Traditioneel koopt de

bibliotheek daarvoor primaire en secundaire bronnen aan en

wisselt literatuur uit met andere bibliotheken, onder de vorm

van bruikleen of kopie. De afgelopen decennia zagen we ech-

ter een spectaculaire stijging van de prijzen, vooral van

wetenschappelijke tijdschriften. De Amerikaanse vereniging

van bibliotheken die wetenschappelijk onderzoek onder-

steunen noteerde voor de periode 1986-1999 een stijging

van 207 procent (Association of Research Libraries, 2001).

Oorzaken van deze prijsstijgingen: concentratie en dus mo-

nopolievorming in de uitgeverswereld, hyperspecialisatie in

de wetenschappelijke wereld die tot steeds meer titels en dus

steeds kleinere oplagen leidt. Die prijsstijgingen zijn het ge-

volg van een hoogst noodzakelijke investering in nieuwe tech-

nologieën, beweren de grote uitgevers. Zeker is dat biblio-

theken alle moeite hebben om al was het maar een selectie

van de relevante wetenschappelijke tijdschriften aan te schaf-

fen. Hun maatschappelijke taak komt dus onder druk en die

is vitaal, want zonder vrij circulerende informatie is het op

langere termijn niet mogelijk aan wetenschap te doen.

Dan maar even zelf ?
Wie technisch een beetje uit de voeten kan, weerstaat

moeilijk aan de verleiding om zelf z’n website in elkaar

te knutselen. Bezoek vluchtig enkele universitaire websi-

tes en je wordt overrompeld door de veelkleurige home-

pages waarin wetenschappers kond doen van hun activi-

teiten en bevindingen. Het krioelt er van de persoonlijke

homepages met informatie over lopend onderzoek,

bibliografieën, downloadbare bestanden en links aller-

hande. Ook onderzoeksgroepen, secties en departemen-

ten doen hun duit in het zakje. Het resultaat is hoogst

chaotisch, door de zeer uiteenlopende interfaces, de ver-

warrende vormgeving, de vaak gebrekkige updating, het

ongelijke gebruik van websites door verschillende secties

en collega’s onderling. 

Maar er heerst vooral grote onduidelijkheid over de sta-

tus van de aangeboden informatie. Gaat het om bonafide

onderzoek, of tomeloze zelfpromotie? Wat is de waarde

van de informatie die we op deze websites vinden? We

zijn hier beland bij een essentiële rol die wetenschappe-

lijke uitgevers vervullen. Zij doen immers veel meer dan

artikelen persklaar maken, drukken en distribueren.

Door het te publiceren, geeft de wetenschappelijke uitge-

ver te kennen dat een artikel waardevolle nieuwe inzich-

ten bevat die een bijdrage leveren aan de wetenschap.

Hij verstrekt de quasi officiële sanctionering: ‘dit is

wetenschap’. Het selectieproces dat aan de publicatie

Elektronisch publiceren: voor- en nadelen

Net zoals alle andere communicatiemiddelen kennen elektro-
nische publicaties onvermijdelijk beperkingen. Het perfecte
medium bestaat nu eenmaal niet.

Problemen
• er is een voldoende ict-structuur nodig, bijvoorbeeld pc, net-

werk, e-book;
• computer skills van de gebruiker: cf. Digibetismediscussie;
• computer skills van de uitgever: permanente evolutie van

technologieën;
• usability-problemen: bijvoorbeeld lastig lezen van scherm

door positie, te lage resolutie;
• authenticiteit, integriteit, duurzaamheid, version control;
• een digitale kopie is gemakkelijk te maken, wat leidt tot meer

plagiaatproblemen;
• nieuwe copyrightwetgevingen die bibliotheekbeleid beper-

ken (fair use);
• wie betaalt? welk betaalmodel?
• niet ‘tastbaar’: je krijgt wel toegang tot de informatie, maar

je houdt er geen zichtbare volumes in de kast aan over; daar-
mee samenhangend: wie conserveert? wat met toegankelijk-
heid op lange termijn?

• voor sommige uitgaven heb je maar toegang tot de infor-
matie zolang je abonnee bent.

Al lijken de voordelen daar ruimschoots tegenop te wegen…

Pluspunten en nieuwe functionaliteiten
• kortere productiecyclus, dus potentieel sneller publiceren en

dan vooral voor informatie die ‘dringend’ is of van uitzon-
derlijk belang; daardoor ook snellere updating mogelijk;

• besparing op druk en distributie als we er ten minste van uit-
gaan dat de elektronische publicatie ‘print’ volledig ver-
vangt; zolang dit niet het geval is en uitgevers zowel papier
bedrukken en verspreiden als informatie op een website zet-
ten, is het weinig waarschijnlijk dat er snel bespaard kan
worden. (Daarenboven zijn er de kosten voor het lokaal
afdrukken van elektronische informatie. Die kosten zitten
niet in het business model van de elektronische uitgever
omdat hij ze niet betaalt);

• mogelijkheid om verschillende media te combineren: tekst
plus geluid, beeld, full motion video, software;

• veel betere zoekmogelijkheden;
• toegankelijkheid in principe 24/24 uur, wereldwijd;
• mogelijkheid om te linken naar andere bronnen;
• mogelijkheid om grote hoeveelheden data bij te voegen of

ernaar te linken (extended documents, large data sets);*
• integratie met andere internetservices zoals e-mail; 
• integratie met lokale editing en printing;
• personaliseren van het informatie-aanbod;
• personaliseren van de interface;
• personaliseren van de inhoud: annoteerbare artikelen;
• citation indexing: achteraf toevoeging van verwijzing naar

citaties (artikel wordt geciteerd in/door);
• snelle en goedkope aankondiging van conferenties op web-

site met e-mailattendering; achteraf publicatie van conferen-
ce proceedings;

• online bestellen en downloaden van documenten;
• e-print servers: open databanken van preprints (vooral in wis-

kunde en fysica);
• bibliografische referenties downloadbaar in diverse couran-

te opmaakformaten;
• open peer review: snelle, openbare reviewprocedure; pre-

publication history komt online;
• discussieplatformen: nieuwsgroep of list plus archief plus

webinterface; interactiemogelijkheid bij artikelen; opiniepei-
lingen; collective authoring;

• snelle en goedkope verzending van artikel door lezer naar
andere geïnteresseerden.

Pioniers als Stevan Harnad (Psycoloquy), Ann Okerson en Paul
Ginsparg (xanl) hebben navolging gekregen. De mogelijkheden
worden volop afgetast. Inmiddels heeft Reed Elsevier, ’s werelds
grootste wetenschappelijke uitgever, 1100 elektronische tijdschrif-
ten in het fonds. Tal van nieuwe elektronische tijdschriften, vaak
opgericht door scholarly societies, zien het licht. Zie bijvoorbeeld
het overzicht van McKiernan voor een overzicht van de nieuwe
mogelijkheden.(Harnad, 1990, Harnad 1996; Okerson en O’Don-
nell, 1995; Ginsparg 1996; arXiv.org, 2001; McKiernan, 2001.)

* Een voorbeeld uit de actualiteit: genoomonderzoek beschrijft honderd-

duizenden of zelfs vele miljoenen basesequenties. Om evidente redenen 

is druk niet het meest geschikte medium voor de publicatie van de ruwe

gegevens.

Wie zelf elektronisch wil publiceren, 
moet varen op een woelige zee



Informatie Professional 2001 [5] 6    35

Zomaar herpubliceren kan niet
Waarom zou je je eigen artikelen, verschenen in gerepu-

teerde tijdschriften, niet gewoon even op je website mogen

zetten? En zou je als universiteit of wetenschappelijke

bibliotheek de artikelen van je onderzoekers niet op het

internet kunnen aanbieden? Via je website kun je de infor-

matie makkelijk en kosteloos aanbieden aan de hele

wetenschappelijke wereld, en dat is toch essentieel in het

wetenschappelijke bedrijf?

Jammer, maar helaas: het kan niet. De auteurswetgeving

laat het gewoon niet toe. Praktisch alle wetenschappelijke

uitgevers eisen het auteursrecht van een gepubliceerd arti-

kel op. Wie dit weigert, wordt eenvoudigweg niet gepu-

bliceerd. Om een artikel überhaupt in een tijdschrift te

krijgen, is de auteur dus wel verplicht afstand te doen van

zijn rechten. Zo wordt de uitgever automatisch de ‘recht-

hebbende’ van het auteursrecht. Zonder zijn expliciete toe-

stemming mag je het werk kopiëren noch verspreiden.

Ook niet via je website? Ook niet via je website! Mag een

bibliotheek een gedrukt werk kopiëren voor een educatief

of wetenschappelijk doel? Ja! Hiervoor wordt al jaren een

zogenaamd fair use toegestaan, een uitzondering op het

auteursrecht, al verschilt de toepassing ervan sterk van

land tot land. 

Mag ze met dezelfde nobele bedoelingen een analoge

kopie maken van een digitaal werk? Neen, tenminste niet

zonder de toestemming van de uitgever (Reed-Elsevier en

sommige andere uitgevers geven die toestemming in prin-

cipe wel). 

Mag een digitale kopie van een analoog werk, of een digi-

tale – dus perfecte – kopie van een digitaal werk? Even-

min. Al is de wetgeving op dit ogenblik niet altijd even

duidelijk. Want wat is de precieze juridische draagwijdte

van het ‘publiceren op een website’? En is een elektro-

nisch tijdschrift eigenlijk een ‘databank’? (Cf. Buydens,

1998.) Is informatie ‘op een website zetten’ hetzelfde als

die informatie verspreiden? In de zich snel wijzigende,

steeds meer digitale omgeving, zijn een heleboel begrip-

pen aan precisering toe. 

Omdat een digitale kopie in principe een perfecte kopie is,

maken auteurs en uitgevers zich begrijpelijkerwijze zor-

gen. Maar hoe moet het dan verder met de maatschap-

pelijke taak van de bibliotheek? In de kakofonie rond de

half februari 2001 gestemde Europese ‘harmonisatiericht-

lijn’ is de stem van de Europese bibliotheken nauwelijks

gehoord. Auteurs, uitgevers, muziekbedrijven, de elektro-

nische industrie, consumentenverenigingen: ze waren

stuk voor stuk op het appel om hun belangen te verdedi-

gen. Ook de Europese bibliotheken hadden zich verenigd

(EBLIDA, 2001; EFPICC, 2001). Maar het lijkt wel of nie-

mand heeft geluisterd. Volgens de nieuwe richtlijn mogen

lidstaten uitzonderingen op het auteursrecht voor biblio-

theken alleen nog toestaan in welbepaalde, zeer beperkte

gevallen. Educatie, wetenschap, informatierecht? Het lijkt

er niet toe te doen, de uitgevers hebben het laatste woord

gehad (Zie kader ‘Copyright: 

de nieuwe Europese richtlijn’). (Cf. ABD-BVD, 2000)

En neen, individuele wetenschappelijke auteurs kunnen

zonder toestemming van de uitgever hun eigen artikelen

ook niet op de persoonlijke website zetten. 

De praktijk van het fair use wordt dus gereduceerd tot uit-

zonderingen en optionele mogelijkheden die in sommige

Europese landen wel en in andere niet zullen bestaan. Op

die manier dreigt de vrije uitwisseling van wetenschappe-

lijke informatie in het gedrang te komen, die de essentie

vormt van het wetenschapsbedrijf. Bovendien zullen

wetenschappelijke bibliotheken steeds meer energie moe-

ten gaan steken in de juridische kant van de zaak. Bibliot-

hecarissen die al een diploma van informaticus op zak

hadden, kunnen maar beter meteen voor advocaat gaan

doorstuderen… 
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(voorlopig?) ook de oude vertrouwde printversie bestaan.*

Vooral in stm – science, technology and medicine – gaat

de evolutie razendsnel, de -wetenschappen volgen over het

algemeen op een afstand. 

(Zie kader ‘Elektronisch publiceren: voor- en nadelen’.)

Toch mogen we niet vergeten dat elektronisch publiceren

een relatief nieuw medium is waarvoor nog geen definitieve

‘how-to’ voorhanden is. Hypertekst en scherminterface

zijn van relatief recente datum, zeker als we ze vergelijken

met de respectabele leeftijd van het gedrukte wetenschap-

pelijke tijdschrift. (Over het algemeen wordt het Journal des
Sçavans beschouwd als de pionier. Het verscheen voor het

eerst in Parijs in 1665.)

Eenduidig elektronisch publicatiemodel ontbreekt
Hoe een elektronische publicatie er precies moet uitzien is

nog niet helemaal duidelijk. We zitten in een overgangssi-

tuatie, waarbij verschillende modellen naast elkaar

bestaan. Wat dan wel het optimale publicatiemodel is,

weten we op dit ogenblik niet. 

Zal de analogie met het klassieke, papieren tijdschrift vol-

ledig blijven bestaan? Dit wil zeggen: een ‘discrete’ publi-

catie met volume, nummer, artikelen, periodieke publica-

tiedatum. Of evolueren we naar ‘continue’ publicaties met

permanente aanvulling en updating? Een derde mogelijk-

heid gaat nog een stap verder: elektronische tijdschriften

worden dan pure databanken van artikelen met zoekmoge-

lijkheid.

Soms is de toegang tot alle artikelen gratis, in de meeste

gevallen moet betaald worden. Vaak betaal je voor de

wetenschappelijke artikelen, maar is andere informatie

gratis: bijvoorbeeld referenties, abstracts, ‘extra informa-

tie’, interactiemogelijkheid. Ook hier zijn verschillende

economische modellen in omloop, nog afgezien van de

relatieve prijsstelling van de componenten: 

• alleen print, geen elektronische versie / gratis of beta-

lend;

• print betalen, elektronische versie gratis voor iedereen;

• print betalen, elektronische versie gratis maar enkel toe-

gankelijk voor de printabonnees;

• print betalen, extra betalen voor elektronische versie (bij-

voorbeeld +10 procent of naar gelang van het aantal

gebruikers);

• als je enkel de elektronische versie neemt, goedkoper

dan print (bijvoorbeeld 20 procent, of naar gelang van

het aantal gebruikers);

• alleen elektronisch, geen printversie / gratis of betalend.

Vaak bieden uitgevers zogenaamde package deals aan: een

vaste prijs geeft toegang tot alle elektronische publicaties

uit het fonds of tot een combinatie van titels. Bij pay per
view betaal je dan weer per artikel. En tot slot groeperen

bibliotheken zich soms tot consortia om voordelige voor-

waarden te bedingen. Geen enkel model heeft zijn deug-

delijkheid definitief bewezen. De achterliggende technolo-

gie is nog in voortdurende evolutie. Wie zelf elektronisch

wil publiceren, moet varen op een woelige zee.

* Het Institute of Physics (2001) meldt dat het puur elektronische Jour-

nal of High Energy Physics, opgericht in 1997, nu ook in print gaat: ‘now

available in print format for permanent archiving in your library’!

©

Copyright: de nieuwe Europese richtlijn

De Bern-conventie (1886) en haar vervolgverdragen vormen de
grondslag van het auteursrecht. Het auteursrecht beschermt de
rechten van de auteur, maar voorziet ook uitzonderingen op dit
recht zodat bibliotheken hun diensten kunnen verlenen zonder
de wet te overtreden. Zij mogen in bepaalde omstandigheden bij-
voorbeeld werken kopiëren. Men spreekt in dat verband van fair
use. De precieze uitzonderingen en beperkingen ten gunste van
bibliotheken verschillen van land tot land. 
Uit 1996 dateert het TRIPS-verdrag van de World Intellectual Pro-
perty Organization (WIPO), die deel uitmaakt van de Wereldhan-
delsorganisatie. Dit internationale verdrag stelt weliswaar dat
‘digital is equal’, en dus ook dat de traditionele uitzonderingen en
beperkingen ten gunste van bibliotheken in principe kunnen
behouden blijven, maar jammer genoeg worden deze uitzonde-
ringen exhaustief opgesomd én expliciet onderworpen aan de
driestapstoets. De driestapstoets bepaalt dat uitzonderingen op
het auteursrecht slechts toegestaan zijn, indien er aan drie voor-
waarden is voldaan: 
• er kan slechts afgeweken worden van het auteursrecht in wel-

bepaalde, uitzonderlijke situaties;
• de uitzonderingen mogen niet in tegenspraak zijn met de nor-

male exploitatie van het werk;
• de uitzonderingen mogen niet in conflict komen met de recht-

matige belangen van de auteur.
Vervolgens is Europa aan een harmonisatierichtlijn gaan werken
die de bepalingen van de WIPO in Europese wetgeving moest gie-
ten. Een oorspronkelijk voorstel van de richtlijn dateerde uit 1997
en was erg controversieel. De belangen van de auteurs, de elek-
tronische en de muziekindustrie, de consumentenverenigingen
en de bibliotheekwereld bleken met elkaar in conflict. Op 14 febru-
ari 2001 is de geamendeerde harmonisatierichtlijn eindelijk goed-
gekeurd in het Europees Parlement en op 9 april werd ze bekrach-
tigd door de Raad van Ministers. Ze moet nu nog in nationale
wetgevingen gegoten worden.
Volgens de bibliotheekwereld zal de richtlijn het traditionele
fair use, zonder hetwelk bibliotheken niet kunnen functioneren,
ernstig limiteren en zodoende vitale dienstverlening in gevaar
brengen.
De Europese harmonisatierichtlijn bevat onder meer regelingen
in verband met: 
• een reproductierecht (kopiëren);
• een volledig nieuw recht van mededeling aan het publiek;
• een distributierecht (verspreiden);
• trusted systems die het auteursrecht moeten bewaken (antiko-

pieersoftware en -hardware) respectievelijk beheren;
• een exhaustieve lijst van uitzonderingen, die facultatief door de

Lidstaten in nationale wetgeving opgenomen kunnen worden. 
Het nieuwe recht van mededeling aan het publiek is toegesneden
op het internet. Op een website wordt informatie geplaatst en
beschikbaar gemaakt zonder dat er in feite sprake is van ver-
spreiding in de klassieke betekenis. De ‘uitgever’ van een website
verspreidt immers niet echt informatie: het is de bezoeker van de
website zelf die door te klikken de informatie naar zich toe haalt
(‘pull’-principe). 
Welnu, de Europese wetgever voorziet op dit recht van medede-
ling aan het publiek geen uitzondering voor bibliotheken. Zelfs
een bibliotheek kan dus nooit informatie op haar website plaat-
sen zonder vooraf de toestemming te vragen aan de auteur of zijn
rechthebbende.




