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Abstract
Hel papierm tfjdscbrifl t)()f'I!Jde lmditiol/ee/ bel ideale co!IJIIJJifticaliemidde/ lusse11 de rvelel/scbappers; bel
:;_orgde tegelfik voorde versp"idùrg va11 de ùifomJalie e11 voorde evalualie va11 bel doorgevoerde
ol/derzoek. De opkoi/Jsl va11 hel lnlenrel m de r~telal exorbilal/le lomame va11 de abollllt11Je111sprijzm
hebbm gdeid loi hel Oltls/aan 11011 allenralieve mode/lm tJoor de Jvelmschappelfike COIJJ/JIIfiJicalie lmrgs
eleklrolliscbe weg, zoals de eprilllarcbicvel/. [1/ de acadcmische tvmld brckcl/ de::;_e lliemve
co!IIIJJJ/1/icatievomJm echler slechls lmrg:;_aai/J door, e11 ifj venvaarlozm ook IJ/eeslal hel aspect vmt de
IVelmschappelfjke evalualie. Val/ diverse !\}jdw (SPARC, Public Library ofScimce, Budapest
Manifesi, .. .) onlslamr oproepe11 wor ee11 lolaallriemve aa11pak, waarbjj de wmldwfide loegang lot
gevalideerde Jvelmschappelfjke ùtjomJalie vnj bescbikbaar zou tf;i1. Z01vel deproblematiek ais de
voorgestelde oplossi11gel/ iflllm ùr bel korl Jvordm besprokm.

Inleiding
De bclangrijkstc taak van ecn universitcitsbibliothcck is het verzorgcn van de
documentaire ondersteuning van het onderwijs en onderzoek binnen de instelling (en
daarom is het gepast clat de Belgische V ercniging voor Documenta rie even aandacht wil
bestedcn aan de problematiek binnen deze scctor). Binnen de uitocfening van deze taak
kunncn wc nog een onderschcid makcn tusscn enerzijds de bewaarfunctic (waar allerlci
wctcnschappclijkc documcntcn, maar ook :mdcr bronmateriaal zoals historischc, literaire
en maatschappelijkc teksten, worden opgcslagcn en tocgankelijk gcmaakt) en anderzijds
cen portaalfunctie voor de uitwisseling van actuele wctenschappelijkc informat:ie via
gespccialiscerdc tijdsclu:iften en lcerbocken. Hierbij is er een evidente doorstroming,
waarbij hct actucle matcriaal van vandaag gearclùveerd wordt tot historisch
bewaarmateriaal voor morgen. Deze dubbele functic bchoort wellicht tot hct unickc
karaktcr van de univcrsitcitsbibliotheck en van enkclc zcldzamc zecr grote nationale
bibliothckcn (zoals de British Library). Hct immense aanbod aan dure gcspccialisccrde
tijdschriftcn dwingt bijna alle instellingcn tot cen strcnge sclect:ie. Een universiteit laat
zich hicrbij lcidcn door de onderzoeksspccialitciten van haar departcmcnten, maar voor
ccn bcschcidcn nationale bibliotheck ais onze eigen Koninklijke Bibliothcck lijkt de
bcwaarfunct:ic de bclangrijkstc taak tc wordcn, omdat het ecn onbcgonncn en
onbetaalbaar wcrk is om op alle domcincn ecn rclcvantc collcctie bij tc houdcn.
Anderzijds stoten meer en meer bedrijfsbibliothckcn de bcwaarfunctic van zich af om
zich toc tc spitscn op ccn zecr sclect:icvc en bij voorkeur clcktronischc tocgang tot
moderne wctcnschappclijkc bronnen. Waar ik hct vandaag wil ovcr hcbbcn, is prccics
ovcr deze twccde bibliothccktaak om ccn wctcnschappclijk communicat:ickanaal tc
vormcn voor de ondcrzoekcrs, in hct bijzondcr via de wctcnschappelijke tijdschriftcn, en
het is daarom ook relevant voorde gcspccialisccrde bedrijfsbibliothckcn.

26

In de voorbije decennia, en met een stroomvcrsnelling gcdurcnde de voorbije jaren,
kunnen wc de volgcnde trends of gebeurtenisscn onderscheiden in de wetenschappelijke
tijdschriften:
•

Tocnamc van hct bclang van deze publicatics voorde cvaluatie van de onderzockcrs
en de ondcrzoeksgroepcn, gcbasccrd op "impactparamctcrs".

•

Abnormalc prijsvcrhogingcn, voornamelijk bij de cornmerciëlc uitgcvcrs van STMtijdschriftcn (Science, Tcchnology, Medicine).

•

Ontstaan van prcprintarchieven ais nieuw kanaal van cornmunicatie, tijdschrift wordt
gcrcducccrd tot evaluaticmcchanismc.

•

Doorbraak van het digitale aanbod, uitgeverspakketten, consortiavorming van
bibliothckcn.

•

Bcwustwordingsproces in bibliotheekwereld voor altcrnatieve mogclijkhcden.

Volgcns vclcn bcstaat het mccst interessante altcmaticf hierin dat het businessmodel
voor de wetenschappelijke publicaties helemaal wordt omgegooid: waar thans de
kostprijs bijna uitsluitend wordt gedragen door de lfzer (via de abonnementcn waarop
zijn instelling is geabonncerd), zou in de toekomst deze prijs praktisch uitsluitend ten
laste vaUen van de a11/eur, die zijn publicaties gratis op het Internet aanbiedt en die
cvcntuccl bctaalt om deze publicatics aan ccn pccr-rcvicw tc ondcrwcrpcn. De
ondcrzockcr wenst gclczcn tc worden, en hccft hct cr voor ovcr om lùcrvoor te betalcn!

27

Het tijdschrift ais waardemeter van het onderzoek
Alhocwel de wetenschappelijkc gcschriftcn van ccn gelccrdc traditionccl altijd al ecn
belangrijke roi hebbcn gcspecld voor de opbouw van zijn prestige, toch is deze trend
nooit zo stcrk aanwezig geweest ais in de voorbijc tijdcn. Redcn lùcrvoor was wcllicht de
cxplosie van hct wctcnschappclijk ondcrzock na de twccdc wcrcldoorlog, die gcleid heeft
tot ccn grociende compctitiviteit binncn de academischc wereld. Bij de sclectie van
financicrbare onderzocksprojccten wordt naast de gcvestigdc waarde van de
onderzoekers meer en meer gckcken naar objcctivcerbarc en kwantificcerbare criteria. ln
de allcrccrste plaats lnvam l'lier hct aantal publicatics voor in aanmcrking, vandaar de
strijdkrcct "publish or perish": wie nict rcgclmatig publicecrdc kon cen vluggc carrière
binncn de academische wcreld wei vcrgctcn. Om tcgcmoet tc komen a:m de stijgende
vraag naar ccn kwalitaticf ondcrschcid tusscn de stortvlocd van tijdschriftbijdragcn, wcrd
dankbaar gcbruik gcmaakt van de gcgcvcns van de "Citation indices"; hct gcmakkelijkste
instrument luerbij zijn de zogcnaamde impactparamcters van de tijdschriften\ alhocwel
men voor eco meer vcrfijndc cvaluatic thans ook meer en meer hct aantal citatics tclt
naar de publicaties van de individuelc ondcrzockcrs.
Hct gevolg van deze grociende bclangstelling voor k·waliteitsmeting was clat er een
hiërarclùschc schaal tot stand kwam binncn de bestaande tijdschriften. Tijdschriftcn met
cen hogc impactparametcr wcrdcn bijzondcr gcgccrd ais publicatickanaal door
ondcrzockcrs die ovcrtuigd warcn van hct bcl:mg van bun eigen vindingcn. Om zich in
tc clckkcn tcgcn eco tocvloed van mindcr waardcvollc bijdragcn, hantccrdcn deze
tijdschriften bij bun systcem ''an pecr-rc\•iew dan wecr strcngcre sclectiecriteri:t.
Tijdschriften van twcedc rang wcrden gebruikt voor de publicatie van mindcr bclangrijke
geachtc bijdragcn, of van tckstcn die door de strengerc tijdschriftcn nict werden
aanvaard. Deze mechanismcn lciddcn automatisch tot cen vcrstcrking en ccn
bestcndiging van de bcstaandc k·walitcitsvcrschillcn binncn de naar schatting 20.000
bcstaandc wctcnschappclijkc tijdschriftcn (met eco jaarlijkse productic van meer dan
2.000.000 bijdragcn).
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De crisis van de tijdschriftbudgetten
Vanaf de jarcn zcvcntig bcmcrkcn wc clat de abonncmcntsprijzcn van de tijdschriften,
voomamclijk in de exacte, tocgcpaste en biomedischc wetenschappcn, jaarlijks bijzonder
forsc verhogingen ondergaan. Deze trend blijft zich ook doorzetten wannecr de hoge
kosten van hct "zetwcrk" van wctcnschappelijkc tekstcn wordcn overbodig gemaakt
door de opkomst van de tckst:verwerkers, waarbij de auteurs een dccl van de
uitgevcrstakcn overncmen. Alhoewcl deze vcrhogingcn gcdecltclijk kunncn
toegcschrevcn worden aan de toename van het aantal gepubliceerde bijdragen, zijn cr
duidelijk andcrc commerciële factoren die hierbij een rol spelen. Zo werd berekend clat
de gemiddclde stijging van de STM·tijdschriften van 1970 tot 1995 471 % bedroeg, en dit
na corrcctie voor de stijging van de index der consumptieprijzen! Om rekening te
houden met de toename aan bijdragen, berckende iemand clat in het domein van de
entomologie de stijging van de prijs pcr bedruktc oppervlakte in diezelfde periode was
toegenomcn met 270%, opnieuw gecorrigcerd voor de indexstijging. Enkcle typische
voorbeclden van de evolutie van abonnementsprijzen vindt men in bijgaande tabcl en
figuur (de figuur gebruikt 100 als refercntieprijs in 1970):
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Verder onderzoek toonde oak nan clat deze prijstoenames hct stcrkst aanwczig warcn bij
de commcrciëlc uitgcvers, en slcchts in m.indcre mate bij de tijdschriftcn van de
wetcnschappelijkc gcnootschappen. V <Inuit de commerciële wercld wcrd zclfs ccn
poging ondcrnomcn om via een rcchtsspraak de publicatic van ccn dcrgelijk onderzoek
tc vcrbicdcn.2
De gcvolgcn van deze ongebrcidcldc prijsstijgingcn warcn catastrofaal: massalc
annulcringcn van tijdschrifttitcls, vermindcring van de aankoop van monograficën,
ontcvrcdcnheid bij de gcbruikcrs (die gccn tocgang meer hcbbcn tot alle bcnodigdc
informatic), slcchtc dicnst\•crlcning aan de auteurs (wicr werken onvoldocnde wordcn
vcrsprcid), wrcvcl bij de acadcmischc ovcrhcid omwille van de rocp naar hogcrc
krcdictcn, . . . De uitgcvcrs andcrzijds vcrstcvigdcn hun posities door grote fusicopcratics,
waarbij veel klcincrc uitgcvcrs wcrdcn opgcslorpt door de grote om tc komen tot cen
aantal zccr grote uitgcversconccrns.
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Preprintarclùeven
Omdat het systecm van pccr-rcvicw aanlciding gaf tot lange wachttijdcn tussen indiening
en publicatic van ccn artikcl, gcbruikten de ondcrzockcrs in vele domeincn rccds lang het
systccm van de voordrukjes of"preprints", die verspreid werden bij bevriende collcga's.
In het moderne tijdperk werdcn deze papicren ovcrdrukjes vlug vcrvangen door
elektronischc. Binncn de hoge-crnergicfysica, ccn domcin dat encrzijds sterk afhankelijk
is van ccn snclle communicatie tussen duizendcn ondcrzockers vcrsprcid ovcr vele
landen, en dat anderzijds ook bcschikt over ccn zeer uitgebreidc infrastructuur, wcrd in
1991 door Paul Ginsparg aan hct Los Alamos National Laboratory het eerste
preprintarclùef opgericht. Dit arXiv3 is tot op heden nog steeds het grootste
wetenschappclijk elcktronisch archief met meerdere kloncn (mirror sites) over de ganse
wcrcld. Hct bcvat zowcl ongcpublicccrd wcrk ais preprints en eiders gcpubliceerde
artikels. De basisprincipcs van hct arXiv zijn ccn niet gerevicwde zclfarclùvering door de
auteur en wereldwijde vrije toegang voor de gcbruikers. Een modcrator past ecn zcer
lichte filtcring toc op de ingcdicndc manuscriptcn, men hanteert ecn lichte controle op
formaat en omvang en men garandeert gratis tocgang en besclùkbaarhcid op lange
termijn. Naast een aant.'ll klonen, vindt het ar}~Ï\r in Europa zijn tcgenhanger op het
CERN, het prcstigieuze Europese centrum voor hoge-energicfysica: dit heeft zijn eigen
CERN Dommml Seroer (CDS);' waarin 25 verschillende soorten documenten worden
opgeslagen (preprints, boeken, tijdschriften, foto's, nota's, voorstcllingen, agcnda's van
vergadcringcn, enz ...).
Deze initiatieven warcn zo succcsvol clat zc spocdig navolging kregen in andcrc
disciplines. De Chemislry Prepri111 Seroer(CPS) bij ChemWeb5 bootst het model van het
arXiv na, maar bcrcikt hclemaal niet de omvang ervan. Het is cen gratis toegankelijk
webarclùcf en ccn distributickanaal voor onderzoeksbijdragen in de schcikunde. Ecn
ander voorbeeld van ccn c-printscrver is CogPrints6 voor de cogniticvc wetenschappen
(psychologie, neurowetenschappcn, linguïstick, somnùge domeincn van
computerwctcnschappcn, fllosofie, biologie en gcneeskunde). Ook in de zachtcre
wctcnschappcn, waar men tot hiertoc mindcr tc lijden had van de dure tijdschriftcn,
bcginncn cr e·printscrvcrs tc vcrschijncn: in januari jl. wcrd in San Francisco OLAC
gclancecrd, de "Open Languaguc Archives Community"7 voor de linguïstick, en de
University of California lanccerdc haar eigen "Digital Library"," voornamelijk voorde
humanc en sociale wetcnschappcn.
Hct gcvolg van de bcschikbaarhcid van deze arclùcvcn is natuurlijk clat men komt tot de
ictwat gckkc situatie dat de ondcrzoeker uitcindelijk niet meer publiceert om gelczen te
worden, maar cnkcl om ecn wetenschappelijkc erkcnning tc krijgen voor zijn bijdrage.
Op hct ogenblik clat cen artikcl in papicren vorm vcrschijnt, is het rceds lang gelezen
door alle mogclijke gciilteressccrden... Het tijdschrift is gcen communicatiemiddcl meer,
maar client cnkel voor de arclùvcring en voor de wetenschappelijke evaluatie. Hierbij
hcbben de bibliothckcn natuurlijk ccn crnstige kans gcmist om een bclangrijke roi te
spelcn in dit communicatieproccs. Ondanks cnkcle vroegtijdigc oproepen aan de
bibliothcckwercld9 , zijn hct de ondcrzockers en ondcrzoekscentra zelf die deze
initiatievcn hcbben genomen, waardoor de bibliotheken ook in de exacte wetenschappen
ecn stukje meer opslagplaats zijn gewordcn van dode materie in plaats van draaischijf van
actievc communicatie ...
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Oproepen voor zelf-archivering
Op basis van hct sucees van de prcprintarch.icvcn lancccrdc Stcvan Harnad .in 1995 zijn
"subvcrs.icvc oprocp"tu om op brede schaal van dit medium gcbruik tc makcn. Zijn
stclling komt esscntieel hierop necr clat wctenschappclijkc publicatics bchorcn tot de
zogcnaamdc "wcggccflitcratuur", van de ondcrzocker die gecn oruniddcllijk fi.nancicel
voordecl zoekt tc halen uit zijn wcrk, maar clic een zo brced mogelijke verspreid.ing wenst
tc krijgen van zijn bijdrage. Abonncmentsprijzen (vooral de zccr hoge) vormen
lùnderpalcn voor deze versprciding en voor de impact van ccn artikcl op de
wctcnschappelijkc wercld. De zclfarch.ivcring is ecn nùddcl om deze toegang te
dcblokkcrcn, en de auteur moet het recht hicrop afdwingen of in eigen handen nemcn.
Peer-rcvicw is voor Harnad gcen zorg: deze taak vcrvuUen de tijdschriftredactics
uitstekend.
In de wcrkelijkhcid .is cr, tcnminste buitcn de wcrcld van de fysica, gecn grootschalige
doorbraak gcweest in de rcalisatic van deze idecën. De onderzoekcrs blijven hun
bijdragcn bij voorkcur opsturcn naar de mccst prestigicuze tijdschriften, en zij
bckonuncren zich lùerbij wcinig om de budgettairc problemcn van hun bibliothcek.
Toch blijft Harnad tot op vandaag ccn luidruchtig vcrdediger van de zelfarchivering.
Met icts meer gezag publiccerdc hct (clcktronisch vrij tocgankclijkc) tijdschrift Poliry
Perspcclivcs in 1998 cen essay 'To Publisb a11d Perisb'~ 11 ais rcsultaat van ccn bijecnkomst
van vcrantwoordclijkcn van de "Association of Research Libraries" en de "Association
of American Universitics". Op deze bijecnkomst werd van gcdachten gcwisseld ovcr
oorzakcn en gcvolgcn van de veel tc duur gewordcn tijdschriftcn. Ecn van de bcL'lngrijkc
aanbevclingen was dan ook om de academischc evaluatieproccdures minder afhankelijk
tc maken van de gcdrukte publicaties. Er wcrd ook gcsuggereerd dat de
wctcnschappclijkc vcrenigingen initiaticvcn zoudcn ncmen om nieuwe methodes tc
ontwikkclcn voor de k·waliteitscontrolc van clcktronischc publicaties. Indcrdaad, het
ontbrckcn van ccn erkcnd systccm van pcer-review bij de clektronischc archîcvcn is ccn
van de bclangrijkstc nadclcn en oorzaak van hun gering sucees. In ccn recente vervolg
op deze publicatic12 werd onlangs de situatic binncn de humanc en sociale
wetenschappcn onder de loupe gcnomcn, en de condusie is clat precies dczclfde uitweg
van digitale communicatic en nicuwc methodes van pcer-rcvicw noclig is om ook hier
soclaas tc brengcn voor de stceds nijpendcr wordcndc bibliothcekproblemen.
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Doorbraak van de elektronische tijdschriften
Ondertussen hebben natuurlijk ook de uitgevers het Internet ontdekt en geïntegreerd in
hun dienstverlcning. Elcktronische versics van de papieren tijdschriften worden al
geruime tijd aangeboden, hetzij gratis toegankclijk voor alle leden van ccn instelling bij
cen papieren abonnement in de bibliotheek, hetzij tcgen ccn supplementaire betaling.
Sommige uitgevers kercn het aanbod ondcrtussen rccds om: het clcktronisch formant
wordt hun basisproduct, en tegen bijbctaling kan men cr ook een papieren versie van
bekomen. De meerwaarde ligt vanzclfsprekend in de vlottc doorzoekbaarheid, in de
mogelijkheid tot het leggen van allerlei automatische vcrbindingen (een link van de
bibliografische databank naar de full text, of van een citatie naar de tekst van het
geciteerde artikel) maar deze e~journals worden vooral gewaardeerd doordat zij op de
werkplek van de onderzoeker raadpleegbaar zijn, zonder clat men zich fysiek moet
verplaatsen naar de bibliotheek. Naast de clektronischc vcrsie van de lopende jaargang
zijn vele uitgevers ook druk bezig met het retroacticf digit.'lliseren van vrocgerc
jaargangen, die opnieuw al dan niet tegen bijkomende betaling worden beschikbaar
gesteld.
Om het hoofd te bicdcn aan de stijgende kritick op hun exorbitante abonnementsprijzen,
en om desondanks hun bron van inkomsten niet te laten opdrogen, maar om er
integendecl de toekomstige groci van tc bestendigen, bieden diverse uitgevers nu ook
grote pakketten clektronische tijdschriften aan individuele bibliothcken of aan nationale
bibliotheekconsortia aan tegen speciale voorwaarden. Het betreft bvb. ofwcl de totalitcit
van de tijdschriftcn van de uitgever, of soms de verzameling van alle tijdschriften die
minstcns in één van de consortiumbibliothcken aanwezig zijn. De prijsbepaling blijkt
niet zozeer gebaseerd op een intrinsieke waarde van het aangeboden product ais wcl op
het principe clat de inkomsten uit het vcrledcn vanuit deze grocp bibliothekcn diencn tc
wordcn bestendigd (liefst nog met ccn contractuecl ingcbouwdc jaarlijkse verhoging).
Zowcl ann Vlaamse ais aan Franstalige univcrsitcitcn wcrd met de hulp van de
respectien dcclrcgcring ingcgaan op sommige van deze aanbicdingcn, en cr werdcn
afsprakcn gcmaakt om in de tockomst tc strcvcn naar gezamcnlijke initiaticvcn op dit
v la k.
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Nieuwe initiatieven
Scbolarfy P11blisbùrg a11d Academie Reso11rccs Coalitio11 (SPARC}' 1
Vanuit de .Amerikaanse "Association of Rcscarch Libraries" (Alli.) werd deze
ledenorganisatie opgericht met de bedocling om de wctenschappclijke tijdschriften terug
betaalbaar tc maken voorde doorsncc universiteitsbibliotheken. Tot hiertoc dcccl zij dit
in de ccrstc plaats door crvoor tc zorgcn clat cr voor ccn aantal tijdschriftcn met een
monopolicpositic compctitic wcrd gcrcalisecrd in de vorm van ecn nicuw lager geprijsd
tijdschrift. Via het lcdcnbcstand van SPARC kregen uitgevcrs van alternatieve
tijdschriftcn cen gcgarandecrd minimum aantal abonncmcnten. Tot hun bclangrijkstc
successen behoordc op deze wijze Orgmric Cbemistry LI/ers (ais alternatief voor het veel
duurdcre Tetrabedrotr Ù/lers). Als andcr voorbccld kunnen wc vermelden wat er gebeurde
met de Jormtal ofl.ogic Programming. In november 1999 nam de ganse redactieraad van 50
wetenschappers, onder de leiding van de Leuvense hoogleraar Maurice Bruynooghe,
collcctief ontslag na 16 maand te\'ergeefs onderhandclen met de uitgcver Elsevier over
ccn gewenstc prijsvcrlaging van hct abonnement. In januari 2001 lanceerden ze het
nieuwc tijdschrift Tbcory and Practice ofL.ogic Programmùrg, uitgcgevcn door Cambridge
University Press aan slcchts 40% van de vrocgere kostprijs. De steun van SPARC was
bclangrijk voor de vcrsprciding van dit nieuwc tijdschrift. Elsevier zette op eigen kracht
het oude tijdschrift verdcr, maar werd vcrplicht de naam tc vcrandcren in jotmral ofl.ogic
aJid Algebraic Programmùrg. Ondcrtusscn is het nieuwe tijdschrift van SPARC een sucees
gcwordcn bij de onderzockcrs van dit gebicd, en hct nieuwc tijdschrift hceft het moeilijk
om gocde bijdragen tc krijgen. Dit voorbeeld werd gevolgd door de redactie van ecn
andcr computertijdschrift Macbi11c Leanrùrg, uitgcgcven door Kluwer. Zij startten in
oktober 2001 hct]ollrtUII ofMachille Leamùrg Resean:b, clat gratis bcschikbaar isop het Web
met ecn papieren vcrsic uitgcgcvcn door MIT Press.
Daarnaast wil SPARC ook de ontwikkeling steunen van nieuwe technologische
toepassingcn en business modellen voor alternatieve methodes van wetenschappclijke
conununicatie. Een grote aandacht gaat ook naar het bewustwordingsproces in de
acadcmische wcrcld rond deze problcmcn, bvb. met hun programma's Creole Cbmrgc en
Declmùrg l11depmdmce. Vorig jaar werd ook begonncn met de oprichting van een Europcse
tcgcnhangcr, SPARC-Europe, onder de vleugcls van LIBER, de organisatic van
Europcse ondcrzocksbibliothckcn. De lcdcnwcrving komt thans op voUe gang.
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l-Iet OpCII Archives lHilialùJC (OAI)''
Hct "Open Archives, - .in.it.iaticf was oorspronkcl.ijk opgczct met de bcdocl.ing om ccn
forum tc crcërcn waar kon gcdiscussiccrd wordcn en naar oplossingcn gczocht voor de
intcropcrabilitcit van preprintarchicvcn, en dit met de bcdocl.ing om de tocgankclijkheid
en de impact van e-prints tc verbetcrcn en hun wcrcldwijdc aanvaardbaarhcid te
bcvordcrcn. In januari 2001 wcrd onder de naam van Metadata Haroestù~,g Protocol ofthe
Open An·hi/)(s l11itiatù;c (OAt...IH) ecn standaard vastgclcgd voor hct vcrzamclen van
metadat.'l over de inhoud van ecn clcktron.isch archicf. Hct OAMH-protocol is ccn met
opzct ccnvoudig gchouden standaard voor intcropcrabilitcit tusscn systcmcn die
hcrhaaldclijk mctadata (over publicaties) willen uitwisselen. Wannecr wc zoudcn
bcschikken over een grote verzamel.ing van c-printservers, kan hct OAMH in principe
gcbruikt wordcn om automat.isch ecn grote gcccntraliseerde databank van de metadata
op tc bouwcn en bij tc houden. Hiermcc kan men een zoekdicnst aanbieden waarbij ccn
k1ant zijn vraag naar informat.ic eenvoudig tot deze centrale dienst kan richtcn, in plaats
van tot de vcrschillcndc individucle datalcvcrancicrs.
Een bclangrijk gevolg van dit Open Archives Initiative is dat hct nu voor individuclc
un.iversiteitcn perfcct mogclijk is om hun eigen e-printserver op tc zctten, in plants van
ccn bcrocp tc moctcn docn op grote gccentraliseerdc archieven. Ook thans rceds biedcn
hccl wat ondcrzocksdepartcmentcn de volledigc tckst van hun publicatics nan via hun
webpagina's, maar dit kan tot hecl wat problcmen lciden op het gcbied van
standaardisatic en van tockomstige st.1biliteit. Un.iversiteiten en hun bibliotheken zouden
moetcn hct init.iaticf nemen om voor hun onderzocksgrocpen eco stabicle archicfserver
op tc zctten volgcns de intcrnationaal aanvaardc standaardcn (OAMH): op deze manier
kunncn zij eco globaal nctwcrk van wctcnschappclijkc informatic opbouwcn, waarbij clkc
instelling haar eigen financiëlc vcrant:woordclijk11cid opnccmt.
Er zijn ook interessante wcrkinstrumcntcn ''oor clektronisch publicercn bcschikbaar bij
Eprints 15, eco projcct clat cr zich op toclcgt om de onderzoekslitcratuur vrij beschikbaar
tc stcllcn via zclfarchivcring door de auteur of de instelling. Om dit doel tc bereiken
wcrd o.a. software ontwikkcld volgens hct OAI-protocol, en dit is gratis bcschikbaar via
cprints.org. Eco ccrste expcrimentclc zockmachine op basis van hct hogcr bcschrcven
mcchanisme van "harvcsting" wcrd ontwikkcld aan de Old Dominion University onder
de na:un "ARC, Cross Archive Searching System".!('
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PllbMed (CmtraO" m BioMed Cm/ra!'
Een belangrijk voorbecld van niet-commerciële wetenschappelijke informatie werd
opgczet door hct Amcrikaansc National Institute of Hcalth (NIH) en zijn National
Library of Medicine. Zij brachtcn de Mcdlinc uit, ccn gratis online bibliografische
databank met gegevens over meer dan 11 miljocn artikels uit 4500 biomcclische
tijdschriftcn sinds 1966. Dit wcrd lntcr uitgcbrcid tot PubMcd, en sinds fcbruari 2000
ook aangcvuld met PubMed Central, dat gratis online tocgang vedcent naar alle mcclischc
artikcls, waarvan de uitgevcrs de full-tcxt willen ter bcschikking stellen.
BioMcd Central is dan wccr ccn :tndcr vcrhaal: zij spclcn gasthcer voor ccn hele rceks
belangrijke biomcdischc tijdschriften tegcn abonnementsprijs, maar sinds januari 2000
zijn zij raclicaal de weg opgcgaan van de gratis tocgang tot meer dan 55 online
tijdschriftcn in de biologischc en medischc wetenschappen. Deze tijdschriften zijn
onderworpen aan kwaliteitscontrole via een streng systecm van pccr-rcvicw. Sinds
januari 2002 client de auteur van ecn aanvaarde inzending ccn forfaitaire som van 500 $
tc betalcn om de onkostcn te dekkcn (publicatie blijft echter gratis voor alle leden van
ecn instclling die ecn globaallidmaatschap betaalt). Hiermee hopen zij ccn voorbecld tc
stcUcn voor andcre uitgcvcrs. Interessant is ook hun politiek ten opzichtc van hct
copyright, ccn problematiek die wc hier uit tijdsgebrek nog niet hebben aangcraakt.
BioMed Central stelt allcrcerst het (volgens ons evidente) principe voorop dat de auteur
het voUedige "marcle en intellectuele" recht behoudt ovcr zijn werk; daarnaast moct de
auteur instemmen met onbeperkt gratis niet-commercieel gebruik ervan door andercn,
terwijl BioMed Central het exclusief recht bchoudt op eventuele commerciële
herpublicatic en gebruik. Op deze manier wordt hct copyright omgcbogcn tot ecn
garantie \'OOr vrije toegankclijkhcid, in plants van ccn hindcrpaal crvoor!

Publit' Librm.J• ofScieut'c (PLoSJ' 9
In maart 2001 verscheen in Sâmce Magaillc cen lezersbrief van ecn aantal auteurs,
waaronder Harold Varmus, de vroegcrc voorzitter van het NIH, waarin aUe
biomcclischc tijdschriftcn wcreldwijd wcrdcn opgeroepen om ten laatstc zcs
maand na publicatic hun inhoud gratis online bcschikbaar tc stcllen in openbare
arclùevcn. Zij riepen ook alle onderzoekers uit de biowctenschappen op om nict
meer tc publiccren in of mee tc werken met tijdschriftcn clic nict aan deze oprocp
wilden beantwoorden. (Hicrbij vormt het zopas gcnoemdc Bio.Med Central
natuurlijk ecn voor de hand liggcnd alternaticf publicatiekanaal!) Bij afsluiting in
scptcmbcr bcvattc de lijst ondcrtckenaars de namcn van bijna 30.000
ondcrzockcrs uit 175 vcrschillendc landen.
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The Budapest Opm Access luitiative (BOA!)
In februari 2002 lancccrdc ccn internationale grocp wctcnschappcrs, gcstcund door de
Hongaars-Amcrikaansc billionair Georges Soros en zijn Opm Sode!J Iustitrtfe (OS!), een
wereldwijde oprocp aan alle wctcnschappers om hun onderzocksresultatcn tc bcvrijdcn
van de controle van de op winst gcrichtc gcdruktc tijdschriftcn. Analoog aan het PloSinitiatief wordcn wctcnschappcrs uitgcnodigd om dit manifcsr' via het Web mee tc
ondcrtckcnen. De bcdoeling van dit initiaticf is de vooruitgang tc versncllcn van de
inspanningcn om ondcrzocksrcsultatcn vrij bcschikbaar tc stcllcn op hct Internet. Ais
twcc bclangrijkstc middclcn hicrvoor wordt cncrzijds hct zelf-archivercn door de auteur
in c-printarchicven vooropgcstcld, en andcrzijds hct lanccrcn van nieuwc tijdschriftcn die
instcmmcn met vrijc clcktronischc tocgang. OSI stclt voor de rcalisatic van dit project
gcdurcndc dric jaar tclkcns 1 miljocn dollar ter beschikk.ing van projecten voor "open
access".
Waar de oproep van de PloS misschien nogal erg vrijblijvcnd was (en indcrdaad ook
weinig hceft vcrandcrd, ondanks de 30.000 handtekcningcn), is het hier de bedoeling clat
de ondcrtckcnaars zich ook daadwcrkclijk inzcttcn voor deze zaak. Ook de stcvige
reputa tic van de Soros Foundation is ccn signaal om dit initiatief ernstig tc nemen. De
tekst erkcnt clat cr nog hecl wat open problemcn zijn, zoals het vinden van een gocd
mechanisme voor de organisatie van hct pcer-rcvicw en ecn ftnanciecl madel voor de
hiermcc gcpaard gaandc onkostcn. Hct BOAI kicst nict voor één spccificke oplossing
voor deze problemen, maar wil alle crnstige cxpcrimcntcn ondersteunen die zocken naar
cen gocd altematief.
In een aanvullende vcrklaring wijst het OSI cr uitdrukkclijk op dat zij in dit initiaticf
wenscn sarnen tc werken met de academische uitgcvcrs, vanuit het geloof clat "open
access" binnen de acadcmischc gemecnschap wcrcldwijd wordt crkcnd ais de bestc
oplossing. Zij wcnscn fondscn ter bcsclùkking tc stcllcn van auteurs in
ontwikkclingslanden, zodat deze hiermee de kesten vcrbonden aan de publicatie in
dcrgelijkc tijdschriften zoudcn kunncn bctalen. Zij wijzcn de wetcnschappclijke
vcrenigingcn op het voordccl van publiccrcn met "open access", waardoor zij de
fmanciëlc problcmcn zoudcn kunncn vcrhclpcn die zij tl1ans ondcrvinden bij de
gcwenstc ovcrgang naar clcktronischc tijdschriftcn. Zij bcklcmtoncn ook hct voordccl
voor de grote uitgcverijcn, omdat hun productcn in hct nicuwc madel cen veel groterc
lczcrskring zullcn bcrcikcn. Zij docn dan ook ccn oprocp tot alle uitgcvcrs om mec tc
hclpcn zockcn naar ccn nieuw cconomisch modcl, waar icderccn tl1ans overtuigd is clat
het huidigc model nict langer houdbaar is. Uitgcvcrs hcbbcn in hct vcrlcdcn ccn tc
bclangrijkc roi gcspccld voor de \'Ooruitgang van de wctcnschap om nu aan de kant tc
blijvcn staan of opzij tc wordcn gcduwd . ..

/ liJdcre iiJitùrticJJCI/
Onze lijst van initiaticvcn in het domcin van "open acccss" en wctenschappelijkc
communicatic is verre van vollcdig. Er is bvb. ook nog de l11tematioua/ Scholarfy
CollllllllllicalioiJs Allia11ce (ISC1), cris hct Frec 011liuc Scbolarsbip (FOS) News/et1e? 1 van Peter
Subcr, en vele anderc ...
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Nieuwe mogelijkheden
De tocgemctcn tijd ontbreckt om ruer uitvocrig in tc gaan op cen aantal modellen die
thans naar voor worden gcschovcn voor de toekomstige uitbating van de
wctcnschappclijke communicatie. Ik wil cnkel in vogclvlucht ecn aantal aspecten ervan
aanrakcn.
Het is duidclijk clat hct concept "tijdschrift" met wcl afgebakende volumes en nummers
in het digitale tijdpcrk is voorbijgestrecfd, ten voordcle van de individucle
wetcnschappclijke bijdragcn (ccn gedruktc bundeling van ccn sclcctie ervan blijft stceds
mogelijk!).
Deze bijdragcn kunnen zich fysick op cen zcer groot aantal erg versprcide servcrs
bevindcn, zolang lùcrvoor maar cen goedc garantie van continuïteit bestaat, en met
duidelijkc afspraken ovcr formatcn die cen gemccnschappelijke tocgangspoort mogelijk
maken. OAI !evert hier voor hct ogcnblik cen voorbeeld van oplossing. Er zijn d1ans
archiefscrvcrs bcschikbaar van twee verschillcnde types: onderwerpsgerichte archieven
(zoals het :uXiv) en instellingsarclùeven (ideaal één aan eike universiteit). De twec
kunnen rustig naast elkaar bcstaan, dcsnoods met dubbelc plaatsing van de artikels,
zolang er maar gczorgd voor cen goede "updating" bij eventuelc correcties.
Algemccn wordt aanvaard dat h.·waliteitscontrolc noodzakelijk blijft, en dit om diverse
rcdencn (cvaluatie van de onderzockcrs, opbouw van cen officiee! erkcnd corpus van
wctcnschappclijke kcnnis, betrouwbaarheidsgarantie voorde lezer, .. .). In tegenstelling
tot de thans vigcrcndc gang van zakcn, kan deze kwalitcitscontrolc c\•cntuccl ook na de
publicatic wordcn uitgcvocrd. V erantwoordelijkhcid \•oor het doorvocrcn van deze
controle kan bvb. berustcn bij wetcnschappclijkc vercnigingen of zoals thans bij speciaal
lùcrvoor opgcrichte redactieraden omkadcrd met ecn stcl revicwcrs.
Hoc het systccm cr ook zal uitzicn, het is in elk gcval niet kostcnvrij. De infrastructuur
(scrvcrs, nccwcrk, ... ) is nict gratis, maar is d1ans rccds voorhanden en de kostprijs ervan
is rclaticf laag. De bclangrijkste kost lijkt nog stecds de organisatic van hct mechanisme
voor pccr-rcview tc zijn, thans geschat op 300 à 500 S pcr artikel. In de tekst van het
BOA! wordcn vcrschillcnde altcmaticvcn vcrmcld. De mccst gangbare oplossing lijkt
deze tc zijn waarbij de lùcraan vcrbondcn kostprijs wordt gcdragen door de
ondcrzocksinstclling van de auteur. (De recente crvaring van de Amencan E11tomological
Socie!J•, die nu rccds de auteurs van hun 4 tijdschriftcn de mogclijkhcid bicdt om vrijc
lntcrncttocgang tot hun publicaties af tc kopcn, wijst cr op clat dit ccn aanvaardbarc
oplossing is.)
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Besluit
De rocp nanr altcrnnticvc methodes voorde vcrsprciding van wctenschappelijke
communicatic wordt stccds luidcr, en bclangrijkc initinticven en cxpcrimcntcn volgen
clkanr in stceds sncllcr tempo op. De commerciëlc uitgcvcrs waarschuwcn ervoor clat wc
zullen tcrechtkomcn in ccn chaotischc tocstand waarvan de gcvolgcn niet tc ovcrzicn
zijn. Hicrop hcb ik volgend antwoord: Indien cr chaos komt, zijn zij met bun
onrcdclijke prijsverhogingcn hicrvan de grootstc schuldigen. Daarcnbovcn, een bcctjc
chaos hocft nict rampzalig tc zijn. Net zoals het ijzer bij hct smcdcn door opwarmcn en
kloppcn dooreengcschud wordt om nadicn tc hardcn in ccn veel stabiclcrc tocstand, zo
kan cen tijdclijkc chaos de cnigc manier zijn om ons tc bcvrijdcn uit de huidige vcrziekte
situatic, waarvan de mcchnnismcn zo zelfbcvestigcnd zijn clat zij gcen gelcidelijkc cvolutic
tcn gocdc toclatcn.
De informatictcchnologic biedt ons ccn cnorm aantal mogclijk11cden om de
wetenschappclijke communicatic anders (meer cfficiënt en gocdkoper) tc gaan
organiscrcn. Ook al is de juiste wcg en de prcciezc vorm waarin het zal gegoten worden
nog nict duidclijk, het lijkt onvcrmijdclijk clat wetenschappclijkc informatie in de
toekomst via digitale wcg vrij tocgankclijk zal diencn tc zijn. Ondcrtusscn moctcn wc de
mocd hebbcn om wat vertrouwcn te gevcn nan nicuwe initiaticvcn, en aan durvers die
probcrcn nicuwc mcthodcn tc ont:wikkclcn. V ccl van die nlternatievcn zullcn wcllicht
slcchts van voorbijgaande aard zijn, maar zij kunncn bclangrijkc stappen levercn op de
wcg naar ccn bctcrc en definiticvcrc oplossing.
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Notes
t Deze impacifac/or gceft hct gemiddclde wecr van hct aantal kccr dat cr in de wetcnschappelijke
literatuur naar clk artikcl uit dit tijdschrift wordt gcrcferccrd, en dit in de loop van de cers te twce
jaar na de publicatie ervan. De impactfactoren van de bclangrijkste tijdschriftcn worden jaarlijks
gepubliceerd door het Inr/Î/11/e ofScimlific Infom;ation (!SI).
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