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Kostenbewuste omgeving
Op de kopse kant van een blok huizen in Manchester trof

ik de afbeelding aan van een enorm glas bier. Erboven

stond de naam van het merk; eronder, in koeien van let-

ters, ‘Unspoilt by progress’. Ik heb nooit verondersteld dat

de betreffende brouwer geen moderne technologie zou

toepassen bij de productie, de opslag of de distributie van

zijn product. Wel las ik er zijn belofte in dat hij een aantal

klassieke waarden op het gebied van de kwaliteit van de

grondstoffen, de zuiverheid van de bereiding en de

betrouwbaarheid van de levering voorop stelde. Zo zou het

ook bij de wetenschappelijke communicatie moeten gaan:

onbelemmerd toepassen van de informatie- en communi-

catietechnologie, voorzover deze de inhoudelijke kwaliteit,

de authenticiteit, de duurzaamheid en de toegankelijkheid

van het gebodene niet in de weg staat. Unspoilt by

progress.

Figuur 1 toont, naast het blauwe doe-het-zelf gebied, de

professionele kerncompetenties in het proces van weten-

schappelijke communicatie. Het gaat om de kwaliteitsbe-

waking, tot nu goeddeels in handen van uitgevers, de

bemiddeling, het werkterrein van bibliotheken, en de

logistiek, waarin naast de twee genoemde partijen ook de

tijdschriftenagenten een belangrijke rol vervullen. Evenals

elders, noopt ook hier de digitale revolutie tot een herover-

weging van de klassieke rollen en businessmodellen.

Wetenschappelijke creatie èn communicatie maken mijns

Roquade-projecten

Tijdschriften
• International Journal of Integrated Care (IJIC) (Universiteit
Utrecht, Universiteit Maastricht, Rijksuniversiteit Groningen)
• International Shipbuilding Progress (ISP) (TU Delft) 
• European Journal of Transport and Infrastructure Research
(EJTIR)(TU Delft)
• Kronos - Journal of Cape History (Universiteit Utrecht en Uni-
versity of Western Cape)
• Ars Disputandi (Universiteit Utrecht)
• Neerlandistiek.nl (NIWI en het Meertens Instituut)
• Cahiers van de Vereniging voor Geschiedenis en Informatica
(Vereniging voor Geschiedenis en Informatica) 
• Veterinary Sciences Tomorrow (Universiteit Utrecht)
• Veterinary Quarterly (Universiteit Utrecht en Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde)
• Ancient Narrative (Rijksuniversiteit Groningen)

Tijdschriften in co-publishing
• Pedagogiek (Van Gorcum) 

Publikatiesites
• Design Research Internet Magazine (DRIM) (TU Delft)
• Interactive publication: European Journal of Transport and
Infrastructure Research (EJTIR) (TU Delft)
• Syntactic Microvariation: NIWI en het Meertens Instituut
• Comparison of Grammatical Models: NIWI en het Meertens
Instituut

Grijze literatuur
• Newsletter Historia & Informatica (NIWI, Vereniging voor
Geschiedenis en Informatica en Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis)
• Unitwin series for Namibia (Universiteit Utrecht) 
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Leo Waaijers

Un coup d’academie

De universiteiten kunnen anders
Wetenschappelijke uitgevers doen er alles aan hun businessmodel, gebaseerd op exclusie-

ve copyrights en gratis referees, ook in het digitale tijdperk te handhaven. Een antwoord

daarop, aldus Leo Waaijers, is ‘un coup d’academie’. Uitbesteding van een kerntaak als de

organisatie van de wetenschappelijke communicatie komt in die optiek niet meer voor. 

En in de plaats van doe-het-zelvende wetenschappers op het Net, is er nu Roquade – een

clearing house voor kennis op het gebied van digitaal publiceren. Binnen het initiatief

draaien inmiddels twaalf satellietprojecten.

DDE INTELLECTUELE PRODUCTIE van de universiteiten wordt

om niet en exclusief aan uitgevers overgedragen. De

universiteiten betalen vervolgens de salarissen van de

redactieleden en de referees. En tegen prijzen die vooraf

moeten worden betaald en die jaarlijks met meer dan 10

procent stijgen, kopen ze tenslotte een steeds beperkter

recht op het gebruik van hun eigen producten terug. Een

beperkt recht: denk aan de opstelling van uitgeverszijde

bij het maken van readers of kopieën. Een steeds beperk-

ter recht: niet zonder succes belegeren uitgeverslobby’s

thans de Europese Commissie, waar wetgeving in de

maak is die het copyright in het digitale tijdperk tot een

onneembare burcht dreigt te maken. 

Maar de schrijver ziet zich gratis gepubliceerd en de lezer

ontvangt gratis zijn informatie. De klanten zijn zich van

geen geld bewust. In dat paradijselijke klimaat moet ook

de gedachtenloze overdracht van het copyright geplaatst

worden. Een stap die nog werd aangemoedigd, toen vele

colleges van bestuur financieringsmodellen voor het

onderzoek ontwikkelden, die steeds zwaarder leunden op

de wetenschappelijke artikelen waarvan de rechten aan de

uitgevers waren overgedragen. Deze laatsten zijn wel zeer

geldbewust. Uit de verworven publieke middelen – copy-

rights via auteurs, tijd via redacties en referees, geld via

bibliotheken – werd niet alleen het inefficiënte en trage

publicatieproces betaald, maar werden ook de aandeelhou-

ders, optieregelingen en zogenaamde oorlogskassen ruim

bedacht. 

Geen wonder dat uitgevers, ook in het digitale tijdperk,

alles zullen doen aan het handhaven van hun business-

model, met als essenties: exclusieve overdracht van copy-

rights, pakketverkoop en jaarlijkse betaling vooraf. Hun

eerste succes kan reeds worden geboekstaafd. Het zojuist

tussen de universiteitsbibliotheken en Elsevier afgespro-

ken raamcontact, betekent dat de bibliotheken in ruil voor

minder prijsverhoging (5 procent in plaats van ruim 10

procent per jaar) gedurende vijf jaar dit businessmodel

blijven aanvaarden. De geringere prijsverhoging wordt

mijns inziens opgevangen door de goedkopere digitale

productie, zodat de gebruikelijke winstmarges (rond 40

procent op de omzet) intact zullen blijven. Hoe dit ook zij,

het Elsevier-contract lijkt maatgevend te gaan worden voor

de andere uitgevers. Kunnen de universiteiten anders?

In een onlangs in opdracht van SURF geschreven verken-

ning zien de hoogleraren Jan de Vuijst (KUB) en John Mac-
Kenzie Owen (UvA), kortheidshalve Mac de Vuijst, de oplos-

sing uit de crisis in een sterk toegenomen zelfwerkzaam-

heid van de wetenschappers. Niet ontkend kan worden dat

de technologische mogelijkheden daartoe aanzienlijk zijn

toegenomen. De wetenschappers worden voortaan hun

eigen uitgever en bibliotheek, zo is de gedachte. Het copy-

rightprobleem is daarmee opgelost; overdracht van

auteursrechten aan wie dan ook heeft in deze opzet geen

functie meer en kan dus achterwege blijven. 

Maar hoe zit het met het kostenbesef? Wie betaalt de uren

die al deze doe-het-zelvende wetenschappers op het Net

spenderen? Voor Mac de Vuijst is dat geen probleem, zij

zijn informatiewetenschappers en het Net is hun werkom-

geving. Ingenieurs, artsen, juristen, historici etcetera heb-

ben echter een andere professionele focus. Het Net is voor

hen slechts een faciliteit. De verkenning besteedt mijns

inziens dan ook onvoldoende aandacht aan de efficiency-

vraag. Het risico is levensgroot dat de universiteiten

opnieuw voor hoge kosten komen, ditmaal in de vorm van

in de informatievoorziening amateurende wetenschappers

inziens samen het wezen van de universiteit uit. Een uni-

versiteit die essentiële delen daarvan uitbesteedt, verzaakt

zijn taak. In mijn benadering komt een dergelijke uit-

besteding van kerntaken dan ook niet langer voor. 

Binnen de universiteit bestaat één organisatie die de

wetenschappelijke communicatie als taak heeft: de (opvol-

ger van de) bibliotheek, gefuseerd met de universitaire 

uitgeverij. 

Het bijbehorende businessmodel is als volgt opgebouwd.

De logistieke infrastructuur uit figuur 1 wordt betaald 

uit de centrale middelen van de universiteit. Het geld 

dat nodig is voor de kwaliteitsselectie en de informatie-

bemiddeling wordt daarentegen gedecentraliseerd naar

vakgroepen of projectbudgetten. Hieruit wordt voortaan

enerzijds het uitbrengen van een kwaliteitsoordeel 

betaald aan (de vakgroep van) de referee en anderzijds

wordt daaruit de bibliotheek betaald voor het op maat

inrichten van informatierijke omgevingen voor een vak-

groep, een (onderwijs)project, de onderzoeksschool, 

etcetera. Daarbij is geen sprake van gedwongen winkelne-

ring bij de eigen universiteit; er ontstaat een inter-univer-

sitaire markt. In een dergelijke meer kostenbewuste omge-

ving zal de universitaire intellectuele productie nooit meer 

Lezer Bemiddeling
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dialoog
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informatie
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‘Doe-het-zelf ’ informatievoorziening = gesprekken, (e-)mail, 
presentaties, eigen website, old boys network, (e-)meetings, 
(video-)conferencing, zoeken via search enigines, eigen bestanden 
 en collecties aanleggen.
Logistieke infrastuctuur = duurzame archivering, authenticatie 
en timestamping van het (compound) document, retro-digitalisering, 
connectivity, (open) afzoekbaarheid via meta-data, indexering en 
Digital Object Identifiers, documentleverantie, identificatie en 
autorisatie van gebruikers. 
Onafhankelijk kwaliteitsoordeel = certificatie ten behoeve van uitgeven, 
opname in tijdschriften, collecties, databases of kennisbanken, door 
middel van refereeing, recensies, toelating tot de promotie of de 
conferentie, toegekende prijzen en nominaties enzovoort. 
Bemiddeling = hyperlinking en bouw kennisdomeinen, cursussen en 
helpdesk voor authoring tools en reading tools, bouw personalized 
filters, state-of-the-art werkplekken en informatierijke studie- en werk-
omgevingen, (virtuele) balies en expertsystemen.     

certificeren

Figuur 1. Kerncompetenties in de wetenschappelijke communicatie
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Figuur 2. De diverse publicatievarianten in Roquade

klakkeloos worden weggegeven. Aan wie trouwens? En

waarom? 

Geen winstoogmerk
Begin 1999 namen de bibliotheken van Delft en Utrecht

het initiatief tot het opzetten van een landelijke kennisin-

frastructuur voor digitaal publiceren, die gebaseerd is op

de voorgaande opvattingen. De naam Roquade (een chique

spelling voor rokade, de dubbelzet uit het schaakspel die

de hele strategie van het spel verandert) is veelzeggend: un

coup d’academie. Eind van dat jaar sloot ook hun collega

van de KNAW zich hierbij aan. De bedoeling is om de

kennis op het gebied van digitaal publiceren in Nederland

te bundelen door het bestuderen van initiatieven elders,

met name in de USA, maar vooral om nieuwe kennis, i.e.

processen, instrumenten en vaardigheden, te ontwikkelen

en toe te passen via zogenaamde satellietprojecten. Dit

zijn zelfstandige projecten, initiatieven van wetenschap-

pers of uitgevers, die enerzijds de bij Roquade reeds aan-

wezige kennis willen benutten en anderzijds bereid zijn de

in hun project opgedane kennis in te brengen in Roquade.

In die zin fungeert Roquade als een clearing house voor

kennis op het gebied van digitaal publiceren. Waar

gewenst levert Roquade ook de menskracht ten behoeve

van bijvoorbeeld bureauredacties, auteursmanagement,

websites, werken aan compound documents, opslag, rela-

tiebeheer, marketing en dergelijke (zie: www.roquade.nl).

Roquade heeft geen winstoogmerk.

Figuur 2 toont schematisch wat Roquade te bieden heeft

aan publicatievarianten. Allereerst de twee klassieke: het

tijdschrift, met als essentie dat publicatie van het artikel
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Oude en nieuwe publicatievarianten

klassiek artikel

publicatie site

virtueel seminar

rapport

pas plaatsvindt na het externe anonieme referentenoordeel

(de witte lijn) en het rapport c.q. proefschrift, waarbij vol-

staan wordt met het interne institutionele kwaliteitsoor-

deel (de grijze lijn). De blauwe lijn en de lichtblauwe lijn 

bieden twee nieuwe publicatievarianten, waarbij het

wetenschappelijk artikel meteen wordt gepubliceerd: de

‘publicatie site’ waarop de publicatie openbaar gerecen-

seerd wordt respectievelijk het ‘virtuele seminar’, een

openbare discussie, met het artikel als inzet, waaraan ook

de schrijver deelneemt. In de praktijk zullen ook tussen-

vormen ontstaan.

Tot op heden hebben zich zeventien satellietprojecten aan-

gesloten bij Roquade, afkomstig van zes universiteiten

(één in Zuid-Afrika) en één uitgever die co-publishing wil.

In meerderheid gaat het nog om klassieke tijdschriften in

elektronische vorm, deels bestaande tijdschriften waarvan

de redactie of de uitgever ‘digitaal wil gaan’ en ook vier

nieuwe tijdschriften. Publicatie gaat overigens dan al snel-

ler dan op papier, doordat er niet gewacht hoeft te worden

met publiceren tot er ruimte is in het eerstvolgende num-

mer. Er zijn twee rapportenseries bij; bij één daarvan vindt

ook retrodigitalisering plaats via scanning. Twee projecten

betreffen een publicatiesite, waarvan er één onlangs opera-

tioneel is geworden. Een experiment met een virtueel

seminar is in voorbereiding. 

Als het aan de initiatiefnemers van Roquade ligt, heeft de

uitbesteding van een academische kerntaak zijn langste

tijd gehad. Ja, de universiteiten kunnen anders.

Dr. L.J.M. Waaijers is bibliothecaris van de Technische Universiteit

Delft.




