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Write only tijdschriften?
Eind augustus 1999 heeft de bibliotheek Natuur- en Sterrenkunde te Utrecht voor

300.000 gulden aan abonnementen opgezegd – een substantieel deel van de in

totaal 700.000 gulden aan uitgaven voor tijdschriften. Het gaat hier niet om een

abrupte beheersactiviteit. Vanaf 1989 is getracht zicht te krijgen op de

kosteneffectiviteit van de abonnementen. Dat proces laat voortschrijdend inzicht

zien en biedt suggesties voor de toekomst.

Wat het tijdschriftenbeleid betreft vertoonde

Nederland rond 1989 een divers beeld. De meeste

wetenschappelijke bibliotheken verkeerden in de tweede

fase van ‘Coördinatie van de collectievorming’ (1). Dat wil

zeggen: bijstellen van de balans tussen boeken en tijd-

schriften. 

Bij de bèta-bibliotheken was al zo’n tien à vijftien jaar

bezuinigd (fase twee in de ‘serials crisis’ (2)). De bèta-tijd-

schriftencollectie in Utrecht was al grotendeels ontdub-

beld en de faculteit Natuur- en Sterrenkunde (N&S) had

juist de ruimtelijke samenvoeging van drie van de zes sub-

facultaire bibliotheekjes achter de rug.

Het beheersen van de tijdschriftenuitgaven lag in de facul-

teit N&S grotendeels bij de vakgroepen, die 60 procent

van de uitgaven voor hun rekening namen. In feite werd

het tijdschriftgebruik van de faculteit substantieel gesubsi-

dieerd door twee vakgroepen. Na analyse van het tijd-

schriftenbestand (zie figuur 1) werd een nieuw financie-

ringsmodel opgesteld. 

Bij die analyse bleken de tijdschriftenuitgaven een asym-

metrische verdeling te vertonen: eenzesde deel van de

abonnementen vergde 62 procent van het tijdschriftenbud-

get. Vooral de dure abonnementen zouden voortaan cen-

traal facultair gefinancierd worden. Dit kernabonnemen-

tenbestand werd voor vier jaar gegarandeerd, inclusief

koersfluctuaties en prijsstijgingen. De resterende 600

abonnementen en de aanschaf van nieuwe abonnementen

kwamen voor rekening van de geïnteresseerde vakgroepen.

Eerste evaluatie
Na drie jaar – in 1993 – waren de uitgaven voor de kern-

abonnementen met 35 procent gestegen tot 366.000 gul-

den (zie tabel 1). Op grond van de gebruiksgegevens uit

1990 werd de vakgroepen gevraagd een eerste dan wel

tweede prioriteit toe te kennen aan de door hen gebruikte

tijdschriften. De kosten van de kerntijdschriften met eer-

ste prioriteit dienden daarbij beperkt te blijven tot 40 pro-

cent van de tijdschriftuitgaven. Op grond van deze infor-

matie werd een ‘harde’ kern geselecteerd van 122 abonne-

menten. 

De resterende kernabonnementen zouden niet opgezegd

worden als de geïnteresseerde vakgroep bereid was 50 pro-

cent van de abonnementskosten te betalen. Uiteindelijk

werd in 1994 voor 125.000 gulden aan abonnementen

opgezegd. Duidelijk was geworden dat het tijdschriftenbe-

stand naar de mening van de onderzoekers tot het mini-

mum was teruggebracht.

Keuze van de evaluatiemethode 
Ter voorbereiding van de evaluatie in 1998 werden de

methoden uit de literatuur gegroepeerd naar vier criteria:

• Gebruik. Te bepalen met behulp van methoden als

‘reshelving’, briefjes op tijdschriften, observeren van

gebruikers en vragenlijsten. Er werd speciaal gelet op het

bepalen van de leesfrequentie bij sterk verspreid gebruik.

• Kwaliteit. Veelal op grond van de gegevens uit de ‘Journal

of Citation Reports’ van ISI, maar ook wel door een citatie-

analyse van de publicaties van de eigen instelling. Ook de

opinie van de gebruikers kan op diverse manieren gepeild

worden.

• Kosten(effectiviteit). Kosten per pagina en per 10.000

tekens (4) worden veel en nog steeds gebruikt. Kosten-

effectiviteit (abonnementsprijs gedeeld door het gebruik)

is moeilijk vast te stellen (5).

• Uniciteit. Meer een museaal criterium. 

Veel van deze methoden zijn onnauwkeurig en arbeidsin-

tensief. Vandaar dat vaak voor een combinatie van criteria

gekozen wordt, zoals impactfactor en ‘cited half life’ (6).

In kleine bibliotheken met een gelijkmatige kostenverde-

ling en een beperkt aantal gebruikers is zo’n combinatie

van gebruik en kwaliteit nog wel uitvoerbaar (7). Bij de

faculteit N&S met 164 onderzoekers, 50 technici, 120

aio’s/oio’s en 500 studenten wordt dat bewerkelijk, zelfs

als je je beperkt tot de 150 kernabonnementen. Ook is het

Jaar Facultaire uitgaven (ƒ) Bijzonderheden
centraal vakgroep

1989 88.000 140.000 Omzetten persoonlijke 
abonnementen

1990 274.000 30.000
1993 314.000 65.000 ’90–’93: +35%
1994 357.000 79.000 Opgezegd ƒ 125.000
1998 500.000 117.000 ’94–’98: +40%
1999 Opgezegd ƒ 300.000

Tabel 1. Overzicht tijdschriftuitgaven N&S
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belangrijk dat de belasting van zo’n onderzoek voor de

gebruikers tot een minimum beperkt wordt. 

‘Voting’ methode
Als uitvoerbaar en passend in het facultaire proces leek de

‘voting’ methode (8) perspectief te bieden. Bij deze metho-

de mag elke gebruiker 100 punten verdelen over de voor

haar/hem relevante abonnementen. Die 100 punten kun-

nen gelijkgesteld worden aan de ongeveer 100 tijdschrift-

artikelen die een onderzoeker per jaar leest (9). Vanwege

de representativiteit was een behoorlijke respons – meer

dan 50 procent – van belang. 

Om het draagvlak voor de aanpak met de ‘voting’ methode

te testen en te vergroten werden de volgende acties onder-

nomen:

• bespreking in de gebruikersraad en na positief advies

instelling van een werkgroep uit deze raad ter voorberei-

ding van de enquête;

• publicaties in het faculteitsblad over de ‘serials crisis’, de

extreme prijsstijgingen (zie tabel 1) en het bibliotheek-

beleid (zie figuur 2);

• om het voor de gebruikers eenvoudig te maken werden

niet alle 122 abonnementen ter beoordeling voorgelegd,

maar alleen het bekende leesprofiel van de groep;

• in de tijdschriftenlijsten werden opgenomen: ISSN,

abonnementsprijs in 1994 en 1997, impact factor en aan-

tal gepubliceerde artikelen per jaar;

• uitvoeren van een proefenquête; het invullen ervan verg-

de ongeveer tien minuten.

De enquêtegegevens werden zoveel mogelijk geanonimi-

seerd verwerkt. Volledig anoniem was niet gewenst, van-

wege de herkenbaarheid van vakgroep en aio’s/oio’s.

Resultaat enquête
Drie weken na verzending bedroeg de respons 40 procent.

Uiteindelijk werden de gebruikers door de bibliothecaris

persoonlijk benaderd en leverden 222 personen (respons:

73 procent) de enquête in. Dat is een goed resultaat, vooral

omdat gemiddeld een derde van de gebruikers elders ver-

blijft. De gegevens uit de formulieren werden verwerkt in

een spreadsheetprogramma (Excel).

Tot de controles en correcties behoorden:

• normering op 100 punten – zonodig na overleg –, indien

meer of minder dan 100 punten waren toegekend;

• overleg met de onderzoeksinstituten over de

(tussen)resultaten en de op te zeggen abonnementen. 

Na deze correcties en controles werd de prijs per toege-

kend punt berekend voor de onderzochte tijdschriften (zie

figuur 3). Omdat uit andere enquêtevragen bleek, dat het

gemiddelde aantal gelezen artikelen per gebruiker per jaar

lager was dan 100, geeft de prijs per toegekend punt een

goede benadering voor de prijs per ‘gelezen’ artikel. Op dit

moment is de prijs per aangevraagd artikel 15 à 20 gulden.

Rekening houdend met attendering en prijsstijgingen van

documentlevering werd de maximaal te betalen ‘prijs per

gelezen artikel’ gesteld op 50 gulden. Het resultaat was

schokkend: 85 procent van het gebruik kon voor 40 pro-

cent van de uitgaven gerealiseerd worden. 

Alle abonnementen uit het enquêtebestand, waarvan de

prijs per gelezen artikel hoger was dan 50 gulden, werden

op een lijst verzameld. Dat waren 49 abonnementen. Het

leeuwendeel hiervan komt voor rekening van de commer-

ciële uitgevers; met name de 16 Elsevier-abonnementen

(60 procent) springen eruit. Ook deze lijsten werden per

onderzoeksinstituut besproken en de mogelijkheden voor

documentlevering bij opzegging van deze kernabonnemen-

ten werden aan de gebruikers voorgelegd. Besproken

mogelijkheden voor documentleverantie: Online Contents

van Pica, aanvragen bij de TU Delft of rechtstreeks aanvra-

gen bij de auteurs, bijvoorbeeld door gebruik te maken van

ISI’s Current Contents Connect. Na overleg binnen de uni-

Figuur 1. Analyse van de abonnementsprijzen van 1989. Horizontaal
de prijscategorie. Verticaal de uitgaven per prijscategorie. Let op de
asymmetriche verdeling: een zesde van de abonnementen vergt 62
procent van het tijdschriftenbudget. Die asymmetrische verdeling blijkt
ook te gelden voor abonnementsprijs en wetenschappelijke waarde (3).

Figuur 2. Bibliotheekbeleid is gebaseerd op een raming van 16.000 +/-
1000 ‘gelezen’ artikelen per jaar.
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versiteit nam het faculteitsbestuur de finale beslissing:

opzegging van 300.000 gulden (prijzen 1999) aan abonne-

menten. 

‘Write only’ tijdschriften?
Bovenstaande onderzoeksresultaten zijn specifiek voor de

Utrechtse situatie. Nadere analyse van de tijdschrifttitels

doet vermoeden, dat ook in de andere acht Natuur- & Ster-

renkundebibliotheken een deel van de abonnementsuitga-

ven bedrijfseconomisch niet te verantwoorden is. Want

negen van de 22 opgezegde Elsevier-titels zijn in zes of

meer van die andere bibliotheken aanwezig. Als ook deze

bibliotheken zich zakelijk zouden opstellen, maakt dat wat

meer indruk op de (commerciële) uitgevers.

Het Utrechtse N&S-project vergde twee jaar en was zonder

de nauwe samenwerking tussen onderzoekers en biblio-

theek nauwelijks uitvoerbaar geweest. Begrip voor de com-

plexe patstelling waarin de onderzoekers verkeren, is daar-

bij essentieel. Onderzoekers kunnen niet zomaar hun

medewerking als auteur, redacteur of referee aan de tot-

standkoming van te dure tijdschriften staken. Immers,

voor de senioronderzoeker is prestige onontbeerlijk voor

de financiering en de effectiviteit van zijn onderzoek; zijn

belang als auteur en editor is dus groter dan als lezer

(haar/hem wordt veel al ongevraagd toegestuurd). 

Voor andere lezers – de junioronderzoekers, die afhankelij-

ker zijn van de bibliotheek – is de laatste jaren de kwaliteit in

die zin afgenomen, dat de relevante artikelen uit een groter

volume geselecteerd dienen te worden. Daardoor is vooral de

prijs per gelezen artikel sterk gestegen. Juist het belang van

de lezer is in de enquête duidelijker naar voren gekomen.

Het lijkt of er een tweedeling aan het ontstaan is tussen pre-

stigieuze, weinig gelezen ‘write only’ tijdschriften enerzijds

en de society-tijdschriften anderzijds. Juist door het intensie-

ve overleg konden de 22 prestigieuze ‘write only’ tijdschriften

van Elsevier (uitgaven 200.000 gulden) worden opgezegd. 

Hoe verder?
Zoals ook in het aprilnummer van Informatie Professional
(10) wordt geconstateerd, is het voldoende om aan de uit-

gevers het actualiteitsrecht – recht van eerste publicatie

met ‘keurmerk’ (zie: ook Waaijers (11)) – over te dragen.

Door een aantal societies – waaronder de American Physi-

cal Society – gebeurt dat al (12, zie ook 13). Ook het Neder-

landse iWI-voorstel (14) werkt in deze richting. Het

auteursrecht blijft bij de auteur, maar deze ziet af van

repro- en readerrechten. Ook de licentie voor elektronische

beschikbaarstelling wordt aan de universiteit overgedra-

gen. Verder zullen mogelijkheden tot bloksgewijze afname

Figuur 3. Kosteneffectiviteit van een bèta-tijdschriftencollectie
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van artikelen uit minder frequent gebruikte tijdschriften

(zie Elseviers’ en Michigan’s PEAK-project (15)) de (com-

merciële) uitgevers inzicht bieden in de slechte prijs-pres-

tatieverhouding van hun huidige producten. 

Voor Europa wordt het tijd een bredere visie te ontwikke-

len en de fixatie op de deelbelangen van de (commerciële)

uitgevers los te laten. Want (Europese) wetenschappers

zullen hun creativiteit gebruiken om de huidige belemme-

ringen te omzeilen, bijvoorbeeld door uit te wijken naar de

(Amerikaanse) society-uitgevers. Is Europa – en zijn Else-

vier en Wolters Kluwer – daarmee (uiteindelijk) gediend?

Inmiddels komt de grootste uitdaging voor de wetenschap-

pelijke bibliotheken in zicht: de cultuurovergang van druk

naar digitaal. Die overgang vergt korte lijnen met de

onderzoekers op facultair niveau, zoals moge blijken uit

dit artikel. Naar mijn mening is dat minstens zo belang-

rijk als de huidige aandacht voor het behouden en vergro-

ten van schaalvoordelen. 
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