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In het tijdperk van elektronisch publi-
ceren blijven de wetenschappelijke
uitgevers in staat om toegevoegde
waarde te leveren. Ook de rol van de
bibliotheken in dezen is niet uitge-
speeld. De behoefte van wetenschap-
pelijk onderzoekers aan snelle en be-
trouwbare beschikbaarheid van
tijdschriftliteratuur blijft immers be-
staan.

De ontwikkelingen op elektronisch gebied hebben
geleid tot ingrijpende veranderingen in de wijze

waarop informatie kan worden aangeboden. Beschik-
baarstelling van bibliografische databases bij host-
computers en later ook op cd-rom leidden tot een sterk
verbeterde toegankelijkheid van bibliotheekcollecties.
Dit heeft een positief effect gehad op het gebruik van het
in de bibliotheken aanwezige gedrukte primaire materi-
aal, vooral ook middels documentleverantie. De biblio-
theek als zodanig is niet als gevolg hiervan ter discussie
gesteld. Voor het primaire document was men immers
meestal op de bibliotheek aangewezen, waar men dank-
zij de automatisering beter in staat was collecties te
beheren, te ontsluiten en informatie te vinden.
De situatie die nu aan het ontstaan is, is anders. Uitbrei-
ding van de mogelijkheden voor het opslaan van grote
hoeveelheden informatie, in combinatie met het ont-
staan van computernetwerken, leiden tot een steeds
groter wordend aanbod van de primaire informatie
(boeken, tijdschriften) in elektronische vorm. De volle-
dig digitale of elektronische bibliotheek is een logische
volgende stap. Dit zal, met name voorzover dit betrek-
king heeft op tijdschriften, ingrijpende gevolgen kunnen
hebben voor de bibliotheken. De vorm waarin dit zal

gebeuren is nog niet helemaal (helemaal niet?) duidelijk.
Uitgevers en bibliotheken zijn afzonderlijk en in samen-
werkingsverbanden bezig dit verder te ontwikkelen.
Blijft de bibliotheek een rol spelen, of is ze slechts
licentiehouder? Is de gebruiker met deze ontwikkelin-
gen gediend? Hieronder zullen enkele aspecten aan de
orde komen.

Stand van zaken

Het is nog niet zo lang geleden dat het fenomeen
scanning in de belangstelling stond als enige middel om
tijdschriftartikelen in elektronische vorm aan te kunnen
bieden. Er wordt nog steeds gescand, maar het is op zich
een absurde bezigheid omdat hetzelfde materiaal een
fase eerder bij de uitgever in digitale vorm beschikbaar
was. Het is dan ook een volkomen logische ontwikkeling
dat de uitgevers zich op het terrein van elektronisch
publiceren zijn gaan begeven. Zij hebben zich hiermee
inmiddels een duidelijke plaats verworven op de markt.
Dit uit zich via de diverse sites op het Internet, waar niet
alleen reclame wordt gemaakt voor uitgaven, maar waar
ook inhoudsopgaven en full-text tijdschriften geheel of
gedeeltelijk vrij toegankelijk zijn. In toenemende mate
wordt aan abonnees van gedrukte versies zonder of
tegen weinig extra kosten toegang tot de elektronische
equivalent op het Internet aangeboden.
Ook worden door uitgevers contracten afgesloten met
individuele bibliotheken, of samenwerkingsverbanden
daarvan, voor hun totale pakket tijdschriften of delen
daarvan. De tijdschriften worden dan via een server bij
de leverancier of bij de afnemer aangeboden. Een voor-
beeld van dit laatste is het EES (Elsevier Electronic
Subscriptions)-project van Elsevier. De bibliotheek of
een consortium van bibliotheken krijgt tegen een
percentuele opslag (op het bestede bedrag voor
Elsevier-tijdschriften) de beschikking over de elektroni-
sche variant. Deze opslag bedraagt op dit moment zes
procent als de bibliotheek het gehele bestaande
tijdschriftenpakket afneemt. Een voor de afnemers extra
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complicatie is het beding dat in de contractperiode van
drie jaar geen tijdschriften uit het pakket mogen worden
opgezegd.
De aanvankelijke terughoudendheid van de uitgevers
lijkt grotendeels te zijn afgelegd. Deze aarzeling werd
niet ingegeven door twijfels aan de technische mogelijk-
heden, maar veel eerder door onzekerheid over de
mogelijkheden van dit product op de markt. Tal van
bedrijfseconomische overwegingen spelen bij de uitge-
vers een rol als het gaat om beslissingen aangaande
elektronisch publiceren (Butcher en Rowley, 1995). Ook
‘copyright issues’ zijn nog steeds een heet hangijzer.
Inmiddels heeft men ingezien dat het onjuist is om zich
te laten weerhouden van investeringen in de versprei-
ding van on line informatie, in verband met het even-
tuele gevaar van ongeremde illegale verspreiding. De
uitgevers ontplooien dientengevolge meer initiatieven
om het copyright goed te regelen. Tegelijkertijd is de
discussie gaande of we de uitgevers nog wel nodig
hebben voor de verspreiding van wetenschappelijke
informatie.
Kortom, we zitten volop in een ontwikkelingsproces
waarin stellingen worden ingenomen, beleid wordt ont-
wikkeld en plannen worden bijgesteld. De bibliotheken
hebben slechts in beperkte zin invloed hierop. Van
oudsher spelen de bibliotheken een belangrijke rol om-
dat zij in veel gevallen de grootste afnemers zijn van
wetenschappelijke tijdschriften. Ze hadden en hebben
een grote verantwoordelijkheid voorzover het gaat om
ontsluiten, bewaren, beheren en beschikbaarstellen van
deze informatie. Juist om deze aspecten zal het ook gaan
als gekeken wordt naar de rol van de bibliotheken in de
nieuwe situatie.
Misschien is een reële en gewenste optie wel de vol-
gende: de uitgevers zijn - ook middels elektronische
publicaties - in staat, blijvend een toegevoegde waarde te
geven aan wetenschappelijke publicaties (redactie,
lay-out, peer-review, distributie, promotie). Ze bieden
dit de bibliotheken tegen een redelijke prijs (niet of
weinig hoger dan de gedrukte editie) aan. De bibliothe-
ken vervullen in meerdere opzichten een intermediaire
rol voor gebruikers en uitgevers. De bibliotheken mogen
onder strikte, maar redelijke voorwaarden elektronische
kopieën leveren aan derden.

Problemen

De bibliotheek als afnemer, beschikbaarsteller en be-
heerder van tijdschriften wordt nu dus geconfronteerd
met een aantal problemen. In de eerste plaats houden
deze verband met het op de helling geraken van de
fysieke, tastbare, ‘zekere’ beschikbaarheid van tijdschrif-
ten: de eigen collectie (herkenbaarheid van de biblio-

theek). Vooral in gevallen waarin wordt gekozen voor
toegang tot elektronische tijdschriften op externe syste-
men, zal dit een gevoel van onzekerheid met zich mee-
brengen. Dit heeft onder andere te maken met het
streven naar continuïteit en met bestaande afspraken en
verplichtingen ten aanzien van bewaring. Op dit mo-
ment komt dit nog niet echt in gevaar omdat er sprake
is van een overgangsfase waarin tijdschriften nog in
beide vormen worden aangeboden. Handhaving van de
volledige zeggenschap over de eigen collectie, door de
elektronische vorm op het eigen systeem te zetten, zal in
veel gevallen echter praktisch niet haalbaar zijn.
Afgezien van deze problematiek zijn er nogal wat an-
dere zaken die om duidelijkheid of om een oplossing
vragen. Dit zijn onderwerpen als:
- Wie biedt wat aan? Uitgevers, tijdschriftagenten,

databaseproducenten?
- In welke vorm? Volgens dezelfde structuur/samen-

stelling als de gedrukte tijdschriften? In de praktijk
blijkt nogal eens dat de elektronische vorm niet exact
hetzelfde is als het gedrukte tijdschrift.

- Waar wordt het aangeboden? Via het Internet (nade-
len: kwetsbaarheid, traagheid)? Geladen op eigen sys-
teem (grote investeringen in apparatuur en schijf-
capaciteit)? Hoe zit het met zaken als betrouwbaarheid,
duurzaamheid?

- Wat gaat het kosten (technische investeringen, kosten
licenties)?

- Voor wie toegankelijk (beperkingen van licenties, be-
talingen, doorberekening)? De vrije toegang tot de
collectie voor iedereen komt in het gedrang als alleen
mensen binnen een bepaald Internetdomein erbij
kunnen.

- Mogelijkheden en voorwaarden van document-
leverantie?

- Per uitgever verschillende systemen?

Oplossingen

Met dit laatste is een van de grootste nadelen aangege-
ven. Als bibliotheken, ook al is dat middels consortia,
met alle uitgevers afzonderlijk in onderhandeling moe-
ten over contracten en vervolgens met diverse systemen,
adressen, afschermingsproblematiek en passwords wor-
den opgescheept, dan heeft men een probleem. De
initiatieven om dit anders aan te pakken komen als
geroepen en zijn een logisch gevolg van de ontstane
situatie. Jammer genoeg is het nog niet mogelijk om via
een echte ‘single point of access’ alle tijdschriften te
benaderen. Elsevier, voor veel bibliotheken een belang-
rijke uitgever, doet bijvoorbeeld niet mee aan de syste-
men die er op dit punt momenteel zijn. Toch zijn er
enkele interessante mogelijkheden beschikbaar.
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Er zijn systemen (in ontwikkeling) die elektronische
tijdschriften van een aantal uitgevers aanbieden, andere
beperken zich tot de elektronische tijdschriften van één
of slechts enkele uitgevers. Voorbeelden van de eerste
zijn de projecten van Swets, Blackwell’s en Silverplatter;
qua dekking van uitgevers zijn er sterke overeenkom-
sten. Voorbeelden van de laatste zijn Kluwer-Pica en
KB-Elsevier. Hier volgt een korte beschrijving.

SwetsNet (Swets Subscription Service)

SwetsNet zal uiteindelijk toegang moeten gaan geven tot
alle beschikbare elektronische varianten van tijdschrif-
ten waarop de gebruiker van het systeem abonnemen-
ten heeft. Deze zullen deels op de servers van Swets,
deels op die van de uitgevers beschikbaar zijn. Het
aanbod bestaat momenteel (april 1997) uit 600 tijd-
schriften van een tiental uitgevers en is sinds mei 1997
beschikbaar (Anonymus, 1997) (zie www.swetsnet.nl).

Blackwell’s Electronic Journal Navigator (Blackwell’s Electronic

Services)

De Electronic Journal Navigator biedt een ‘single point
of access, reference, control and financial management’
voor elektronische abonnementen (Anonymus, 1996).
Het is beschikbaar via het Internet op een aantal servers
(zie mktdev1.blackwell.co.uk/es/ejn.htm).

SilverLinker (SilverPlatter Information)

Ook SilverPlatter begeeft zich op het terrein van full-text
tijdschriften (Anonymus, 1996). Men hoopt eind 1997
het aantal gedekte tijdschriften op circa duizend te
hebben gebracht. Er zal een directe koppeling zijn met
de SilverPlatter bibliografische databases, gebruik-
makend van ERL-technologie en WebSpirs (zie www.
silverplatter.com/slinker.htm).

Electronic Library Project: Kluwer Academic Publishers //

WebDOC: Pica

Kluwer is de eerste uitgever geweest die is gaan partici-
peren in het WebDOC-project van Pica (Kluwer, 1995).
Sinds enige tijd zijn ook de tijdschriften van Academic
Press (AP) beschikbaar. De intentie van het project is het
beschikbaarstellen van elektronische tijdschriften voor
eindgebruikers. De uitgevers leveren SGML-headers
van tijdschriftartikelen (bibliografische gegevens, ab-
stracts). Pica bouwt een bestand op van deze gegevens
(WebCat) met links naar de full-text van de publicaties.
De full-text bestanden zijn beschikbaar op een server
van Pica of op lokale servers. De documenten zijn via
webbrowsers toegankelijk voor de eindgebruikers gere-
gistreerd bij de participerende bibliotheken. Er is onbe-
perkte toegang voor tijdschriften waarop de bibliotheek
een abonnement heeft. Voor de overige tijdschriften

geldt een pay-per-view. Naast een aantal Nederlandse
bibliotheken participeren ook Duitse bibliotheken in het
project. Pica is verantwoordelijk voor de technische
infrastructuur, inclusief het accounting systeem. Het
systeem draait proef tot december 1997 (zie www.pica.nl/
docs/en/webdoc/webproj.html).

Depot voor Elektronische Publicaties (DNEP): KB // Elsevier

Hoewel de naam anders doet vermoeden, gaat het hier
niet om het enkel opslaan van elektronische publicaties.
De bedoeling van het project is dat eindgebruikers
toegang krijgen tot het materiaal. Het betreft tijdschrif-
ten van Elsevier die ook in het Depot van Nederlandse
Publicaties aanwezig zijn. Elsevier levert aan de KB
tweewekelijks een cd-rom met daarop afbeeldingen van
recente afleveringen. De tijdschriften worden aangebo-
den onder RightPages van AT&T. Men werkt nog aan
de verbetering van de zoekmogelijkheden met dit sys-
teem. Het gebruik van DNEP is strikt beperkt tot een
nauwe, scherp omschreven doelgroep van KB-gebruikers
(zie www.konbib.nl/kb/pr/dnep.htm).

De gebruiker/lezer

In de discussies die worden gevoerd over elektronische
tijdschriften wordt de mening van de eigenlijke gebrui-
kers nauwelijks gehoord. Er zijn enkele specifieke studies
bekend (Stewart, 1996; McKnight, 1995). Zo wordt
bijvoorbeeld in het artikel van McKnight (1995) gesteld
dat een elektronische uitgave alleen een succes kan
worden als de lezers in staat worden gesteld om op zijn
minst hetzelfde te doen als met het gedrukte tijdschrift.
Gebruikers moeten daarom ook vanaf het allereerste
begin worden ingeschakeld bij de ontwikkeling. Uit het
onderzoek van Stewart (1996) blijkt dat de chemici
redelijk positief reageerden. Ongeveer de helft van de
ondervraagden vindt dat het elektronische tijdschrift de
gedrukte versie kan vervangen. Redenen waarom men
nog steeds papier wilde waren onder andere: gemakke-
lijker mee te nemen, gemakkelijker lezen, instabiliteit
van de elektronische vorm.
We bevinden ons in een overgangsfase waarin er bijzon-
der veel aandacht is voor het medium en nog nauwelijks
voor de inhoud. Waar het echter nog steeds om gaat is,
als we ons even beperken tot de wetenschappelijke
wereld, dat een onderzoeker informatie nodig heeft voor
de voorbereiding en ondersteuning van onderzoek en
het bijblijven op het vakgebied. Deze informatie moet
snel, gemakkelijk en betrouwbaar beschikbaar zijn. Ook
elektronische informatie moet aan deze eisen kunnen
voldoen. Een onderzoeker heeft in het algemeen geen
tijd om uitvoerig op het Internet te surfen op zoek naar
relevante informatie. Al bladerend en lezend in een
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bepaald aantal tijdschriften en zoekend naar gegevens
over een specifiek onderwerp wordt de gewenste infor-
matie verkregen. Het onderzoek van Stewart (1996)
maakt duidelijk dat de lezers (het betreft hier chemici)
eisen stellen (lay-out, gemak, ‘draagbaarheid’, aanteke-
ningen maken), die nog steeds het best door het gedrukte
tijdschrift of een print van het elektronische document
kunnen worden waargemaakt. We zijn nog niet op het
punt aangeland dat men dit met gemak, eenduidig en
simpel via het netwerk doet. En wat betreft het ter
discussie stellen van tijdschriften als publicatie-eenheid:
nog steeds zijn onderzoekers geïnteresseerd in bepaalde
tijdschriften met een naam en een reputatie. Men wordt
immers beoordeeld op basis van waarin men publiceert
en tevens wat de Impact Factor (ISI) is van dat tijdschrift.
Ik verwacht daarom dat ook in elektronische vorm de
tijdschriften als afzonderlijke eenheden zullen worden
gehandhaafd.

Tot slot

Voorlopig zullen papieren en elektronische versie nog
naast elkaar blijven bestaan. De papieren versie vooral
om al lezend op de hoogte te blijven. De elektronische
vorm om snel zoekend via een bibliografische ingang de
juiste artikelen of gegevens te vinden die dan meteen
elektronisch worden binnengehaald. De bibliotheek zal
aan de ene kant nog steeds de beheerder blijven van de
papieren collectie en zal daarnaast in toenemende mate
licentiehouder zijn voor elektronische producten. Be-
langrijk daarbij is dat men zich ook bij de keuze van
elektronische bronnen laat leiden door een duidelijk
geformuleerd collectievormingsbeleid (Vogel, 1996). Het

wachten is op eenvoudige, betrouwbare, betaalbare, en
snel werkende systemen die, ongeacht welke uitgever,
het volledige scala (= minimaal de eigen basiscollectie)
aanbieden. Daarbij moet de beschikbaarheid nu en in
de toekomst zijn gegarandeerd. Hoe we de problema-
tiek met betrekking tot de archivering van elektronische
informatie lokaal, nationaal en wellicht internationaal
gaan oplossen, zal in de komende jaren duidelijk moeten
worden. Zeker is dat het fenomeen elektronisch tijd-
schrift een enorme vlucht heeft genomen en dat het
gebruik ervan in bepaalde sectoren erg hoog is. Dat de
rol van uitgevers en tijdschriften wellicht een heel an-
dere wordt, is een ander verhaal.
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