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LEUVENSE PERSPECTIEVEN 

De crisis van de wetenschappelijke tijdschriften(1

RAF DEKEYSER 

) 

 
DE VICIEUZE SPIRAAL VAN PRIJSSTIJGINGEN EN ANNULERINGEN. 
Al wie enigszins vertrouwd is met een wetenschappelijke bibliotheek - in het bijzonder dan in de exacte of 
biomedische wetenschappen(2) - weet dat er in de voorbije decennia een crisis is ontstaan in de toelevering van 
wetenschappelijke informatie onder de vorm van tijdschriften.  De prijzen ervan blijven toenemen met jaarlijkse 
verhogingen van meer dan 10%.(3

De goede onderzoeksgroepen hebben zich ondertussen tegen deze verschraling van het bibliotheekaanbod trachten 
te wapenen door het uitbouwen van betere internationale contacten en door de uitwisseling van preprints.  Voor 
beginnende onderzoekers die zich in hun gebied willen oriënteren, of voor dynamische groepen die hun onderzoek 
in een nieuwe richting willen stuwen, ontbreken stilaan echter de noodzakelijke informatiebronnen om deze taken 
tot een goed einde te brengen.  Tezelfdertijd schieten de bibliotheken noodgedwongen ook meer en meer tekort in 
hun taak om een wetenschappelijk informatie-archief op te bouwen voor de komende generaties.  Beangstigend is 
ook de sterke teruggang van het aantal monografieën dat nog wordt gekocht door de bibliotheken, en dit als gevolg 
van het feit dat de tijdschriften alle financiële middelen opslorpen.  Traditioneel bevatten dergelijke boekwerken 
nochtans de systematische uiteenzetting van grote onderdelen van tot rijpheid gekomen wetenschappelijk 
onderzoek.  Het zijn voornamelijk de studenten en de beginnende onderzoekers die het slachtoffer worden van 
deze verarming van onze bibliotheekcollecties. 

)  De universitaire bibliotheekkredieten kunnen dit tempo niet volgen, zodat 
wereldwijd abonnementen worden opgezegd.  Het kleiner wordende aantal abonnementen wordt door de uitgevers 
dan weer als excuus gehanteerd om nieuwe prijsverhogingen te rechtvaardigen. 

Aanvankelijk stelden velen hun hoop op de evolutie van de elektronische communicatie.  Aan de toegang tot de 
elektronische tijdschriften wordt evenwel stevig de hand gehouden door de uitgeverswereld.  Deze wil de 
universiteiten juist extra laten betalen voor het verhoogde comfort van de individuele toegang tot de geboden 
informatie voor alle onderzoekers. 

DE COMMERCIALISERING VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE 
In dit ganse proces is de academische wereld stilaan haar greep op de wetenschappelijke informatie aan het 
verliezen.  Via diep ingewortelde gewoontes gedoogt zij dat deze informatie haar uit handen wordt genomen en 
wordt omgetoverd tot een commercialiseerbaar economisch product, waarvan zij zelf de voornaamste afnemer is.  
Hoe is het zover kunnen komen? 
Gedurende vele jaren werden de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften tegen een minimale kostprijs 
verzorgd door de zogenaamde “geleerde genootschappen”.(4

De academici dragen ook nog op andere wijzen bij tot het financiële welzijn van de uitgevers.  Wanneer de hoge 
abonnementsprijs van de tijdschriften vroeger gerechtvaardigd kon worden door het moeilijke zetwerk van de 
drukker (denk maar aan de soms ingewikkelde wiskundige formules...), wordt thans alles hetzij “camera-ready” 
aangeleverd, hetzij in een gemakkelijk converteerbaar elektronisch formaat.  Dit heeft nooit een prijsdaling tot 
gevolg gehad!  Sommige uitgeverijen laten zich daarenboven door de universiteiten driemaal betalen voor 
hetzelfde werk: eenmaal onder de vorm van heffingen op het publiceren van een artikel (de zogenaamde “page 
charges”), een tweede maal via de abonnementsprijs op het tijdschrift en een derde maal via hun inkomsten uit het 
kopieerrecht.  Daarnaast voelen veel onderzoekers zich gevleid wanneer op hun expertise beroep wordt gedaan om 
zonder noemenswaardige vergoeding bij te dragen tot het ondankbare werk van de evaluatie en de selectie van de 
ingezonden bijdragen.   

)  De onderzoeker was blij dat hij zijn artikel mocht 
publiceren: de aanvaarding van een ingezonden bijdrage houdt bij de goede tijdschriften immers ook expliciet de 
erkenning in van de wetenschappelijke waarde van deze bijdrage.  Omwille van dit waardecertificaat doet de 
auteur dan ook - al dan niet stilzwijgend - afstand van alle auteursrechten.  De wetenschappelijke en universitaire 
expansie van de vijftiger en zestiger jaren bracht wereldwijd een explosie van publicaties mee, zodat nieuwe 
tijdschriften werden gelanceerd op commerciële basis.  Op een zeer naïeve wijze is de academische wereld de 
uitgeverijen van deze tijdschriften bijna als liefdadigheidsinstellingen gaan behandelen.  Er wordt bijna niets meer 
gepubliceerd zonder dat de auteur expliciet afstand doet van al zijn rechten ten voordele van de uitgever.  Met de 
onlangs goedgekeurde wet op het kopieerrecht hebben de uitgevers thans op internationale schaal een middel 
gevonden om dit afgestane auteursrecht te gelde te maken.  Ook een aantal wetenschappelijke verenigingen hebben 
ingezien dat hun tijdschriften een bron van inkomsten betekenen, waarmee zij hun andere activiteiten kunnen 
ondersteunen. 
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De grote uitgeverijen hebben ook reeds lang aangevoeld dat er weinig of geen criteria of grenzen bestaan ten 
opzichte van de prijsbepaling van hun tijdschriften, en dit dank zij de monopoliepositie die zij hebben 
verworven.(5

 
)  We vermelden enkele frappante voorbeelden van deze prijsstijgingen in bijgevoegde tabel: 

Titel Prijs in 1970 Prijs in 1998 
Biochimica & Biophysica Acta 475 $ 9984 $ 
Journal of the American Chemical Society 50 $ 2053 $ 
Nuclear Physics 442 $ 16674 $ 
 
Deze algemene trend van prijsstijgingen tussen 1970 en 1995 wordt eveneens geïllustreerd in bijgaande figuur: 
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Dit monopolie kwam tot stand dank zij een tweede vicieuze spiraal (naast die van de 
prijsverhogingen/annuleringen).  Auteurs van goede publicaties zoeken bij voorkeur hoog aangeschreven 
tijdschriften op.  Deze goede publicaties verhogen verder de reputatie en de wetenschappelijke “impactfactor”(6

Deze ongebreidelde commercialisering van de resultaten van de intellectuele activiteit van de academici leidt 
meestal tot groot financieel voordeel van bedrijven die geen enkele verdienste hebben aan deze activiteit.  Het zou 
erg kortzichtig zijn om hier tegenover te stellen dat de onderzoeker dan toch het voordeel krijgt van de 
academische erkenning, die erin bestaat dat hij een publicatie in een belangrijk tijdschrift kan toevoegen aan zijn 
curriculum vitae (en hierdoor wellicht in de toekomst kan rekenen op promotie of op hogere onderzoekskredieten).  
Met een dergelijke redenering gaat men immers voorbij aan de primaire doelstelling van een wetenschappelijke 
publicatie.  Een wetenschappelijke publicatie zou immers niet als eerste doel mogen hebben de belangen van de 
auteur te dienen, maar wel om de wetenschappelijke kennis openbaar te maken, te verspreiden onder de 
geïnteresseerde lezers en deze kennis te bewaren voor het nageslacht.  Deze verspreiding van de wetenschappelijke 
informatie is een plicht van elke onderzoeker, wiens onderzoek door overheidsgelden wordt gefinancierd.  
Wanneer men zijn resultaten publiceert in een buitenmatig duur tijdschrift, dan onttrekt men de facto deze 
informatie aan een groot deel van haar doelpubliek.  Dit wordt nog versterkt door de beperkingen die de uitgever - 
ingevolge het bekomen auteursrecht - kan opleggen aan de verspreiding van deze informatie, zelfs door de eigen 
auteur! 

) 
van deze tijdschriften.  Omwille van het belang dat bij academische evaluaties aan deze factor wordt gehecht, stijgt 
de druk om goede bijdragen naar diezelfde tijdschriften te sturen, waardoor de impactfactor verder stijgt, 
enzoverder.  De universiteiten en de onderzoekfinancierende overheden werken deze vicieuze spiraalvorming in de 
hand doordat zij de onderzoeker onder druk zetten om steeds meer publicaties te publiceren en dit bij voorkeur in 
hoog aangeschreven tijdschriften (met een hoge impactfactor).  Hierbij vergeten de onderzoeker en de 
universiteiten keer op keer dat zij zichzelf hierdoor verplichten om steeds hogere prijzen te betalen voor deze 
wetenschappelijke publicaties. 
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DE ROL VAN DE BIBLIOTHEKEN 
De wetenschappelijke bibliotheken worstelen reeds lang met de gevolgen van de hierboven geschetste 
prijzenproblematiek.  Vroeger was het gemakkelijk om een tamelijk volledige collectie boeken en tijdschriften in 
huis te hebben ter ondersteuning van het onderzoek van een faculteit of departement.  Tegenwoordig bestaat elk 
collectiebeleid uit een smartelijk compromis tussen de wensen van de onderzoekers en de mogelijkheden van het 
budget.  Het onderzoek wordt hoe langer hoe meer opgesplitst in onderscheiden specialisaties, veelal elk met haar 
eigen tijdschriften.  Om een oplossing te vinden voor deze grote diversiteit van behoeften, is op veel plaatsen een 
samenwerking tussen universiteiten tot stand gekomen, met afspraken op het domein van collectievorming en 
uitwisseling van documenten.(7

De houding van de onderzoekers is zeer uiteenlopend.  Aanvankelijk weigerden de meeste om dit als hun 
probleem te erkennen.  Het werd als de plicht van de bibliotheek (en dus van de universiteit) beschouwd om te 
zorgen voor alle tijdschriften die de onderzoeker nodig had voor zijn dagelijkse activiteiten: dit was een vorm van 
infrastructuur, zoals water en elektriciteit.  Waar deze stelling onbetaalbaar en dus onhoudbaar bleek, groeide hier 
en daar ook het inzicht dat de kostprijs van gespecialiseerde tijdschriften dient meegerekend te worden in de 
begroting van het onderzoeksproject (of de projecten) die door deze tijdschriften ondersteund wordt (worden).  
Wanneer men dan overgaat tot de betaling van sommige abonnementen uit onderzoekskredieten, is de verleiding 
echter groot om deze tijdschriften te onttrekken aan de bibliotheek en op te stellen in de onmiddellijke omgeving 
van de onderzoeksruimten.  Hierdoor verhindert men natuurlijk de publieke verspreiding van de wetenschappelijke 
informatie,(

)  Deze acties hebben echter weinig soelaas gebracht, integendeel zelfs: zij droegen 
verder bij tot de spiraal van dalende abonnementen en stijgende prijzen.  Positief is wel dat de uitgevers voor hun 
elektronische producten thans speciale prijzen hanteren voor dergelijke samenwerkingsverbanden tussen 
bibliotheken. 

8

In dit verband - en ook in het licht van wat verder nog zal besproken worden - dienen enkele internationale 
initiatieven vermeld te worden.  Onder impuls van de fysica van de hoge energie (de zogenaamde “studie van de 
elementaire deeltjes”), waar men reeds lang over een uitgebreid  communicatienetwerk beschikte, werden er een 
aantal databanken opgericht, waar onderzoekers hun ter publicatie aangeboden bijdragen in kunnen deponeren.  
Deze databanken zijn vrij consulteerbaar via het internet of e-mail.(

) en op zijn minst bemoeilijkt men de uitwisseling van documenten via het interuniversitaire 
samenwerkingsverband.  In sommige departementen heeft men initiatieven genomen om een substantieel deel van 
de onderzoekskredieten binnen het bibliotheekbudget te brengen, zodat een groot deel van de benodigde 
tijdschriften kunnen worden aangekocht.  In andere departementen ziet men eerder een defaitistische houding: het 
bibliotheekbudget is er marginaal, de wetenschappelijke communicatie gebeurt veelal door middel van de 
uitwisseling van preprints of door het kopen van losse overdrukken. 

9

DE INVLOED VAN HET ELEKTRONISCHE MEDIUM 

)  Op deze wijze kunnen de internationale 
collega’s vrij gemakkelijk op de hoogte blijven van alle onderzoek dat elders in hun domein gebeurt.  Een nadeel 
is dat men hier ook de (nog) niet gereviewde artikelen vindt, zodat de betrouwbaarheid soms in twijfel kan worden 
getrokken.  De uitgevers hebben tot hiertoe weinig tegen deze praktijk kunnen inbrengen, alhoewel het indruist 
tegen het afstand doen van auteursrecht: dit veronderstelt immers dat men zich onthoudt van een ruime 
verspreiding langs andere kanalen dan die van het officiële tijdschrift.  Het gevolg van deze praktijk is natuurlijk 
dat men komt tot de ietwat gekke situatie dat de onderzoeker uiteindelijk niet publiceert om gelezen te worden, 
maar enkel om een wetenschappelijke erkenning te krijgen voor zijn bijdrage.  Op het ogenblik dat een artikel in 
papieren vorm verschijnt, is het reeds lang gelezen door alle mogelijke geïnteresseerden... 

De opkomst van de elektronische databanken en tijdschriften heeft deze problematiek zeker nog niet opgelost, 
maar heeft wel een aantal nieuwe mogelijkheden gebracht.   
Vooreerst zijn er de zogenaamde secundaire databanken: de elektronische versies van de vroegere 
indextijdschriften met opsomming van de publicaties in de primaire literatuur, veelal met inbegrip van een volledig 
abstract van elk artikel.  Het comfort van de onbegrensde zoekmogelijkheden die door deze databanken wordt 
geleverd overstijgt vele malen de gebruiksmogelijkheden van de vroegere papieren versies.  Geen enkele 
universiteit van enig aanzien kan het zich nog veroorloven om aan haar onderzoekers de toegang tot deze 
onderzoeksondersteunende instrumenten te ontzeggen.  Deze databanken zijn evenwel niet goedkoop.  Ze 
onttrekken dus middelen aan het reeds zwaar belaste bibliotheekbudget, en daarenboven verwijzen zij de 
onderzoekers dikwijls naar informatie in tijdschriften die niet meer aanwezig zijn, waardoor de financiële 
problemen des te schrijnender worden ervaren. 
De Citation Indices  laten anderzijds toe om op een vlotte wijze de individuele wetenschappelijke waarde van elk 
afzonderlijk artikel te meten.  In principe zou hierdoor de dwang om te publiceren in tijdschriften met een hoge 
impactparameter moeten verminderen.  Wanneer alle onderzoekers een goed gebruik maken van hun secundaire 
databanken, zou ook een goed artikel in een tijdschrift van tweede rang (op voorwaarde dat dit via een ernstig 
systeem van referees een waarborg biedt voor kwaliteit) een ruime belangstelling moeten genieten en hiervoor de 
nodige waardering krijgen door een groot aantal citaties.  Dit is helaas de theorie, waarvan in de praktijk nog niet 
veel gebruik wordt gemaakt. 
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Op het vlak van de elektronische versies van de full-text tijdschriften (de zogenaamde primaire databanken) heerst 
er nog een grote onduidelijkheid over de evolutie die wij mogen verwachten.  De elektronische versies van de 
tijdschriften van de wetenschappelijke genootschappen zijn veelal gratis toegankelijk voor alle leden van een 
universiteit die een papieren abonnement betaalt.(10

Temidden van deze chaotische toestanden werd vorig jaar vanuit de wereld van de Nederlandse en Duitse 
universiteitsbibliotheken door middel van  een persbericht een moedig standpunt ingenomen.  Zij wensen de 
wetenschappelijke communicatie tussen onderzoekers en studenten te stimuleren door het bevorderen van de 
toegang tot elektronische informatie.  Voor deze toegang noemen ze evenwel enkele richtlijnen, die zij in de 
toekomst als leidraad wensen te volgen bij hun onderhandelingen met de uitgevers.  Belangrijke elementen in deze 
zogenaamde Licensing Principles  zijn:(

)  Bij de grote commerciële uitgevers is dit helemaal niet het 
geval: wanneer een instelling elektronische toegang wil krijgen tot een tijdschrift, dient meestal een behoorlijk 
supplement betaald te worden bovenop de prijs van het papier.  Daarenboven wensen zij voorafgaandelijk 
overeenkomsten af te sluiten waarbij beperkingen worden opgelegd aan het interbibliothecair leenverkeer en 
waarbij de bibliotheken zich verbinden tot abonnering over meerdere jaren.  Kleinere uitgevers leveren soms nog 
gratis toegang via het Internet, maar ook zij stellen de betaling van een supplement in het vooruitzicht.  Enkele 
grote tijdschriftleveranciers bieden een aantal tijdschriften aan via een uniforme toegangspoort, wat het gemak van 
de gebruikers erg vergroot omdat ze niet voor elk tijdschrift een ander opzoeksysteem moeten gebruiken; voor de 
voorwaarden van aansluiting zijn zij echter afhankelijk van wat de uitgevers hen opleggen... 

11

• het afwijzen van clausules waarbij bibliotheken zich moeten verplichten om abonnementen niet op te zeggen 
gedurende een zekere termijn, teneinde toegang te krijgen tot de elektronische tijdschriften, 

) 

• de eis dat een elektronisch tijdschrift belangrijk goedkoper dient te zijn dan een gedrukt tijdschrift (niet meer 
dan 80%), indien een bibliotheek zich uitsluitend op de elektronische versie wil abonneren;  waar men een 
elektronisch abonnement wenst bovenop de papieren versie, mag dit ten hoogste een meerprijs van 7,5% 
vergen voor het lopende jaar; de toegang tot de elektronische data moet daarna gratis beschikbaar blijven, 

• het recht om vanuit de elektronische gegevens op niet-commerciële basis interbibliothecair leenverkeer te 
bedrijven via fotokopieën of e-mail. 

Als tegenprestatie stellen zij dat de bibliotheken een fair gebruik zullen maken van de elektronische informatie, 
uitsluitend voor niet-commerciële educatieve en wetenschappelijke doeleinden door geauthorizeerde gebruikers en 
dat ze ervoor zullen zorgen dat deze informatie niet via het Internet zal weglekken naar niet geautoriseerde 
personen. 
Diverse internationale bibliotheekorganisaties hebben ondertussen deze richtlijnen mee onderschreven, of zij 
beraden er zich over om dit alsnog te doen.  Een eerste positief resultaat is reeds dat Elsevier erin heeft toegestemd 
dat er uit haar elektronische tijdschriften fotokopieën mogen gemaakt worden voor het interbibliothecair 
leenverkeer; het blijft wel vasthouden aan het verbod op elektronische uitwisseling van gegevens. 

NIEUWE INITIATIEVEN 
In juni 1998 lanceerde de universiteit van Stanford een belangrijk initiatief.  Samen met vijf wetenschappelijke 
uitgevers, geassocieerd aan wetenschappelijke verenigingen, lanceerde zij de HighWire Marketing Group 
(HWMG),(12) waarbij hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften in elektronische vorm via het Internet worden 
aangeboden tegen voorwaarden die sterk beneden de prijzen liggen van de papieren abonnementen.  Deze prijzen 
dalen daarenboven wanneer een instelling een abonnement afsluit op meerdere tijdschriften.  De meeste van de 
voor het ogenblik aangeboden titels bevinden zich in het (dure!) domein van de geneeskunde en biochemie, maar 
het is de bedoeling om het assortiment sterk uit te breiden, allereerst in de richting van de exacte wetenschappen.  
Zoveel mogelijk tracht HighWire hierbij deze tijdschriften te omvatten die de hoogste impactparameters 
hebben.(13

Vanuit een Amerikaanse organisatie van onderzoeksbibliotheken werd vorig jaar een ander initiatief genomen 
onder het acroniem SPARC (Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition)(

)  De universiteit van Stanford stelt zich garant voor de elektronische archivering van de gegevens, zodat 
ook in de toekomst de toegang gewaarborgd blijft. 

14), met de bedoeling een 
katalyse tot stand te brengen voor verandering in de wereld van de wetenschappelijke informatielevering.  SPARC 
wil dit doel bereiken door het creëren van nieuwe gelegenheden voor meer competitie op de markt van de 
wetenschappelijke tijdschriften.  Hiervoor zoekt ze een coalitie te vormen met bibliotheken, wetenschappelijke 
genootschappen, universitaire persorganisaties en uitgevers die bereid zijn een strategie te ontwikkelen om de 
kostprijs van de wetenschappelijke informatie binnen redelijke perken te houden.  De American Chemical Society 
schijnt ondertussen bereid gevonden te zijn om als partner tot SPARC toe te treden en heel in het bijzonder om een 
drietal nieuwe tijdschriften op te starten die de directe concurrentie zouden moeten kunnen aangaan met enkele 
veel te dure commerciële tijdschriften.  SPARC had ook een aanzienlijke inbreng in de studiebijeenkomst, 
waarnaar werd verwezen in onze eerste voetnoot, met het artikel To Publish and Perish  als resultaat.  In de rest 
van deze bijdrage wil ik terugkomen op deze publicatie, en speciaal dan op de aanbevelingen voor acties waar ook 
wij kunnen toe bijdragen. 
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Wanneer de universitaire gemeenschap toch enigszins haar (financiële) lot in eigen handen wil nemen, dan dient ze 
volgens bovengenoemde publicatie enkele strategieën te ontwikkelen, die gedeeltelijk gebaseerd zijn op de lessen 
uit het verleden, gedeeltelijk op een grondig inzicht in de markt van de academische publicaties, en ook op een 
onderkenning van de mogelijkheden die geboden worden door de elektronische publicaties.  Hiervoor worden een 
aantal initiatieven aangeraden, die geen van alle op zichzelf voldoende zullen zijn, en die alle een wereldwijde 
samenwerking tussen de onderwijsinstellingen nodig zullen hebben om te slagen.  Ik bespreek kort de voorgestelde 
initiatieven: 

Vermijd de academische evaluaties op zuiver kwantitatieve basis! 
De organen die zich bezighouden met de evaluatie van onderzoeksgroepen en van individuele academici zouden 
moeten leren meer aandacht te schenken aan kwaliteit dan aan kwantiteit.  We weten allen dat veel evaluaties 
gebaseerd zijn op eenvoudig kwantitatief telwerk: zoveel publicaties, zoveel spreekbeurten op congressen, 
enzoverder.  Het is zoveel gemakkelijker dan een bepaling van de intrinsieke kwaliteit van de geleverde arbeid.  
Zelfs de zogenaamde kwaliteit wordt kwantitatief gemeten aan de hand van het aantal citaties naar de publicaties.  
Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat een citatie ook een verguizing kan inhouden, of dat men soms een 
nogal banale populariteit van een onderwerp aan het meten is. 
De toename aan nieuwe tijdschriften, die de laatste decennia is ontstaan, is grotendeels toe te schrijven aan de 
toenemende specialisatie van de onderzoeksdomeinen: ieder onderzoeksdomein richt zijn eigen tijdschrift op.  Een 
groot deel van deze groei volgt uit de (voorbije) universitaire expansie en de toename van de kennis.  Een niet 
verwaarloosbaar deel van dezelfde groei is echter ook een gevolg van het grote belang dat gehecht wordt aan het 
publiceren in gereviewde tijdschriften.  Veel van deze gespecialiseerde tijdschriften lijden daarbij onder een zeer 
kleine oplage.  Zij worden gebruikt door een zeer kleine en soms gesloten kring van onderzoekers, die dit 
tijdschrift nog niet eens gebruiken als middel tot communicatie met elkaar, want dit gebeurt via de uitwisseling van 
preprints.  Het voornaamste doel van deze tijdschriften is het bevestigen van de academische waarde van de 
betrokken onderzoekers, en dit op kosten van de bibliotheken. 
De academische wereld dient haar methodes van wetenschappelijke communicatie grondig te herdenken.  
Voorlopige onderzoeksresultaten kunnen best op informele wijze worden verspreid onder de geïnteresseerde 
collega’s(15

Maak van de bibliotheken prijsbewuste consumenten! 

); er is geen nood aan de archivering ervan in papieren vorm.  Echte wetenschappelijke publicaties 
dienen voorbehouden te worden voor de waardevolle resultaten van afgeronde onderzoeksinspanningen.  Een 
snelle verschuiving in het publicatiegedrag van “kwantiteit” naar “kwaliteit” is dringend noodzakelijk.  De tijd die 
nu door onderzoekers uitgetrokken wordt voor het schrijven van voorlopige, en bijgevolg veelal kwalitatief 
minderwaardige publicaties, komt ten nadele van het ernstige werk.  Met een kleiner aantal publicaties zullen de 
evaluatiecommissies ook gemakkelijker via “peer review” een grondig kwalitatief oordeel kunnen bekomen over 
de onderzoekers en hun uitgevoerde projecten.  Op dit vlak ligt een belangrijke taak te wachten, zowel voor de 
lokaal universitaire als voor de nationale en internationale onderzoeksevaluatie-commissies! 

De waarde van een bibliotheek wordt niet gevormd door het bruto aantal volumes dat zij omvat noch door het 
aantal lopende tijdschriften of het aantal strekkende meters aan oudere jaargangen.  Een goede bibliotheek dient 
haar collectie op selectieve wijze aan te passen aan de concrete behoeften van haar gebruikers.  Voor onze 
universiteitsbibliotheken dienen hierbij de interesses van de gespecialiseerde onderzoeksgroepen op evenwichtige 
wijze te worden afgewogen tegenover de meer algemene noden van de studenten.  Een in hoofdzaak 
gedecentraliseerde besluitvorming over het aankoopbeleid, zoals gehanteerd aan de K.U.Leuven, blijft hiervoor 
wellicht een nuttig instrument, omdat hierbij de selectie het vlotst kan aansluiten bij de behoeften van de 
faculteiten en departementen. 
Belangrijke besparingen kunnen anderzijds worden gerealiseerd door het voeren van een aankoopbeleid dat over 
de grenzen van faculteiten en universiteiten heen durft te kijken.  Op universitaire schaal wordt dit reeds 
gerealiseerd door het samenbundelen van de bestellingen op het niveau van de campussen, waardoor dubbele 
bestellingen kunnen worden vermeden en waarbij massakortingen kunnen worden bedongen bij de leveranciers.  
Op interuniversitair vlak, waar bibliotheken zich kunnen bundelen tot grote regionale consortia(16), zijn de 
mogelijkheden nog groter.  Voor sterk gespecialiseerde tijdschriften kan men komen tot afspraken waarbij de 
verschillende collecties elkaar aanvullen in plaats van te overlappen.  Volgens een recente studie(17

Tracht een greep te krijgen op de eigendomsrechten! 

) liggen er in 
Vlaanderen nog heel wat mogelijkheden voor besparingen op dit vlak.  Voor elektronische databanken en voor 
pakketten van elektronische tijdschriften bieden de uitgevers daarenboven belangrijke kortingen bij abonnering 
door een consortium.  Om tot vlotte beslissingen hierover te komen, is het decentrale aankoopbeleid dan weer een 
hinderende factor. 

Academisch personeel en onderzoekers moeten de marktwaarde van hun onderzoeksresultaten leren appreciëren.  
Dit betekent niet dat de onderzoekers ten allen koste hun onderzoek moeten trachten te verkopen, in plaats van 
thans gretig afstand te doen van al hun rechten in ruil voor de publicatie ervan.  Wel moeten de onderzoekers leren 
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inzien dat zij onrechtstreeks hun eigen onderzoeksgroepen financieel benadelen, wanneer hun afgestane 
eigendomsrecht door een uitgever misbruikt wordt door het tegen woekerprijzen terug te verkopen aan de 
universiteitsbibliotheken.  Vanuit inzicht in de economische mechanismen van het uitgeversbedrijf en van de 
globale onkosten van het wetenschappelijk onderzoek (inclusief bibliotheekwezen) zou een nieuwe gedragscode 
opgesteld moeten worden voor het publiceren van onderzoeksresultaten.  Vanuit een analyse van deze 
mechanismen kan afstand van het eigendomsrecht gerechtvaardigd zijn, wanneer dit gebeurt aan een 
wetenschappelijke uitgeverij die werkt met beperkte winstmarges of aan een wetenschappelijk genootschap dat 
zijn winsten rechtstreeks of onrechtstreeks investeert in het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. 
Het is evident dat de actie van een individuele onderzoeker hier niet veel gewicht in de schaal zal werpen: er dient 
een geconcerteerde beweging op gang te komen, liefst op internationale schaal.  De onlangs te Leuven opgerichte 
vereniging van wetenschappelijke auteurs kan hierbij een belangrijke rol spelen.  Wanneer zij erin slaagt om alvast 
een deel van de reprorechten te laten terugvloeien naar de auteurs, wordt hiermee een bres geslagen in het principe 
van de absolute overdracht van het auteursrecht naar de uitgever.  Ook de universiteiten zouden rechten kunnen 
opeisen voor de arbeid verricht door hun personeel in dienstverband; er is geen evidente reden waarom in dit 
opzicht een onderscheid zou gemaakt worden tussen inkomsten uit patentrecht en uit auteursrecht. 

Investeer in elektronische vormen van wetenschappelijke communicatie! 
Het Internet biedt ons thans onbegrensde mogelijkheden voor elektronische communicatie.  De wetenschappelijke 
wereld maakt er dan ook reeds uitgebreid gebruik van, in de allereerste plaats via e-mail, maar meer en meer ook 
door de aanmaak van websites met doorverwijzing naar wetenschappelijke publicaties.  Voor het ogenblik is dit 
medium echter nog zeer chaotisch en besmet met een veelheid aan problemen.  Er is geen waarborg van kwaliteit, 
er is geen systematische indexering, en bovenal is er het probleem van de vluchtigheid van de informatie: de 
Internet-adressen komen en verdwijnen en er is geen enkele garantie voor een permanente archivering.  Indien de 
universiteiten, de bibliotheken en de wetenschappelijke verenigingen de handen in elkaar zouden slaan om 
ordening te brengen in dit chaotische gebeuren, dan liggen hier nochtans mogelijkheden die enerzijds kunnen 
leiden tot een prachtig instrument voor een efficiënte wetenschappelijke informatiespreiding en anderzijds tot een 
gevoelige besparing ten opzichte van de huidige al te dure tijdschriften.  Wat dient er te worden geregeld? 
In de allereerste plaats dient er een mechanisme te worden uitgewerkt dat via “peer review” aan de elektronische 
publicaties een kwaliteitswaarmerk toekent dat gelijkwaardig is aan de huidige aanvaarding in een officieel 
tijdschrift.  Deze taak dient het best per discipline te worden toegewezen aan de respectieve internationale 
wetenschappelijke genootschappen; via hun tijdschriften hebben zij hiervoor de nodige ervaring verworven.  Een 
mogelijk scenario zou dan zijn dat deze genootschappen hun websites ter beschikking stellen voor de deponering 
van wetenschappelijke artikelen.  De ontvangen teksten zouden onmiddellijk publiek toegankelijk zijn, zodra ze 
voldoen aan enkele minimale eisen van vormgeving; hierbij krijgen zij een kenmerk dat hun statuut aanduidt als 
“ontvangen maar nog niet gereviewde mededeling”.  Na een grondig onderzoek door experten kan een bijdrage 
ofwel worden afgewezen en verwijderd uit het bestand, ofwel erkend worden als een waardevolle publicatie.  
Eventueel kan men overwegen om aan een selectie van uitzonderlijk waardevolle bijdragen een bijzonder 
kwaliteitslabel toe te kennen.  Op regelmatige tijden kunnen deze geselecteerde artikelen misschien ook gebundeld 
worden in gedrukte versie.  De genootschappen dienen zich ook garant te stellen voor de archivering van de 
bijdragen, inclusief eventuele toekomstige conversies naar nieuwe informatiedragers.  De kosten van dit proces 
(onderhoud van de website, administratie en onkosten verbonden aan het reviewen) dienen gerecupereerd te 
worden uit de vergoedingen die betaald dienen te worden voor het deponeren van de artikelen. 
Wanneer er een netwerk van dergelijke elektronische databanken tot stand is gekomen, is het voor de informatici 
ook een klein kunstje om op automatische wijze een indexbestand op punt te laten stellen met de nodige 
verwijzingen naar alle artikelen en hun respectievelijk kwaliteitsstatus.  Een dergelijke databank van de 
databanken zal uiteraard veel goedkoper gerealiseerd kunnen worden dan de huidige secundaire databanken die de 
papieren tijdschriften ontsluiten, veelal op basis van een manuele verwerking. 

BESLUIT 
De opkomst van het elektronische medium wordt soms vergeleken met die van de boekdrukkunst.  Het is weinig 
waarschijnlijk dat de digitale producten het gedrukte boek even snel zullen doen verdwijnen als het boek dit deed 
met de manuscripten.  Wanneer de academische instellingen wereldwijd willen samenwerken, biedt de komst van 
het Internet ons echter de mogelijkheid om een historisch breekpunt te realiseren in de economische uitbuiting van 
de wetenschappelijke wereld door de uitgevers.  Dit is geen revolutie die zich boven onze hoofden afspeelt.  Ieder 
van ons kan er zijn steentje toe bijdragen: de onderzoeker wanneer hij beslist wat en waar hij zal publiceren, het 
lid van de redactieraad die kan weigeren mee te werken wanneer de uitgever buitensporige prijzen hanteert, de 
project- en bevorderingscommissies bij het zoeken naar efficiënte evaluatiecriteria en tenslotte ook de 
bibliotheekverantwoordelijken bij het uitstippelen van hun acquisitiebeleid. 
De wetenschap is te waardevol om ze omwille van ons persoonlijk eergevoel zomaar af te staan aan de 
aandeelhouders van uitgeversconcerns.  De wetenschap moet het algemene nut dienen en haar resultaten moeten 
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publiek toegankelijk blijven.  Het onderwijs en het onderzoek aan de universiteiten mogen niet lijden onder een 
onbetaalbare toegangsprijs tot deze informatie. 
 
                                                           
(1) Deze bijdrage is gedeeltelijk geïnspireerd op “To publish and perish”, een essay verschenen in Policy Perspectives, 7 
(1998) als resultaat van een bijeenkomst aan de John Hopkins University van universitaire verantwoordelijken uit gans Noord-
Amerika.  Deze tekst is elektronisch beschikbaar op http://www.arl.org/scomm/pewrept.html. 
(2) De tijdschriften in deze sector worden meestal de STM-tijdschriften genoemd (scientific/technical/medical). 
(3) In het reeds geciteerde “To publish and perish” wordt dit geïllustreerd aan de hand van volgende cijfers, geldig voor de 
USA:  tussen 1986 en 1996 groeide de index van consumptiegoederen met 44%, de gemiddelde prijs van de monografieën 
steeg met 62%, de kostprijs van de gezondheidszorg steeg met 84% en de prijs van wetenschappelijke tijdschriften ging 
omhoog met 148%.  Een uitvoerige studie van het probleem verscheen reeds in 1992 in een studie van de Mellon Foundation:  
University Libraries and Scholarly Communication, te vinden op het Internet-adres 
http://www.lib.virginia.edu/mellon/mellon.html.  
(4) De oudste voorbeelden hiervan zijn de Journal des Sçavans en de Philosophical transactions, die vanaf 1665 werden 
uitgegeven, respectievelijk in Parijs en in Londen. 
(5) Enkele cijfers om dit te illustreren:  Tussen 1970 en 1995 stegen de abonnementsprijzen in STM-tijdschriften gemiddeld 
met 471%, waarbij reeds gecorrigeerd werd voor de stijging van de index der consumptieprijzen.  Dit is slechts gedeeltelijk toe 
te wijzen aan een toename van het volume:  op een testgroep van commerciële tijdschriften in de entomologie werd berekend 
dat de prijs per bedrukte oppervlakte in deze periode met 271% toenam, opnieuw gecorrigeerd voor de stijging van de index.  
(Bron: T.J.Walker: Free Internet Access to Traditional Journals; American Scientist 86, 463-471, 1998). 
(6) De impactfactor  van een tijdschrift geeft het gemiddelde weer van het aantal keer dat er in de wetenschappelijke literatuur 
naar elk artikel uit dit tijdschrift wordt gerefereerd, en dit in de loop van de eerste twee jaar na de publicatie ervan.  De 
impactfactoren van de belangrijkste tijdschriften worden jaarlijks gepubliceerd door het Institute of Scientific Information 
(ISI). 
(7) In België kwam een uitgebreide dienst van “Interbibliothecair Leenverkeer” (IBL) tot stand in de schoot van de Conferentie 
van Belgische Hoofdbibliothecarissen.  Het blijkt veel moeilijker om te komen tot vlotte afspraken over een gezamenlijke 
collectievorming. 
(8) Het opnemen van de werken in de centrale catalogus vormt slechts gedeeltelijk een oplosing: er blijft een psychologische 
drempel bestaan voor de toegang, veelal in de hand gewerkt door de afschermende houding van de betrokken onderzoekers.  
(9) Voorbeelden van dergelijke archieven vindt men op de volgende Internetadressen: http://babbage.sissa.it/, 
http://xxx.lanl.gov/, http://www.ma.utexas.edu/mp_arc/mp_arc-home.html. 
(10) Dit geldt enkel voor een officiëel bibliotheekabonnement, en niet voor de goedkopere persoonlijke abonnementen van de 
individuele leden van het genootschap.  Bij een individueel abonnement krijgt enkel de abonnee toegang tot de elektronische 
versie. 
(11) Een volledige tekst van deze Licensing Principles  is beschikbaar op het Internetadres 
http://cwis.kub.nl/~dbi/cwis/licprinc.htm 
(12) Meer informatie op het Internet-adres http://intl.highwire.org/about.dtl. 
(13) Wanneer men de tijdschriften rangschikt volgens het aantal citaties die ernaar verwijzen, dan ziet men dat men een groot 
deel van deze citaties kan terugvinden in een zeer beperkte lijst van tijdschriften.  Van de 11 miljoen citaties die volgens ISI in 
1995 in alle STN-tijdschriften samen te vinden waren, waren er bvb. 5,2 miljoen naar de 100 eerstgerangschikte tijdschriften! 
(14) Meer informatie op het Internet-adres http://www.arl.org/sparc/. 
(15) Deze strategie is minder van toepassing op enkele sterk competitieve onderzoeksrichtingen (zoals bvb. de biogenetica), 
waar een officiële publicatie nog steeds gebruikt wordt als een bevestiging van het intellectuele eigendomsrecht. 
(16) Voor de Vlaamse bibliotheken wordt dit sinds 1992 gerealiseerd via het VOWB (Vlaams Overlegorgaan inzake 
Wetenschappelijk Bibliotheekwerk), waarvan het secretariaat gevestigd is in de Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven. 
(17) Zie Ward Bosmans: Hoe goed zijn de wetenschappelijke tijdschriftencollecties in Vlaanderen?, Bibliotheek- & Archiefgids 
5 (1996) 187-195 en R.Dekeyser: Impact-analyse van de lopende tijdschriftencollecties exacte en biomedische wetenschappen 
in de Belgische wetenschappelijke bibliotheken, VOWB 1997. 


