
201109

 Open access 
mist financiële 
prikkels

Op 29 september vond 

in het Geldmuseum te 

Utrecht het congres 

Kennis in Praktijk 

plaats. Geheel gewijd 

aan open access en  

auteursrecht. Open 

access is een nobel  

concept: publicaties 

over publiek gefinan-

cierd onderzoek moe-

ten vrij toegankelijk 

zijn. Maar prikkels om 

voor OA te gaan zijn er 

nauwelijks. Het is nog 

altijd aantrekkelijker 

om te kiezen voor de 

geijkte paden.  

Tekst en fotografie:  
Erik Bouwer



“S
tudenten vragen zich af wat ze met 

open access (OA) moeten”, aldus 

dagvoorzitter Bart van der Meij. 

Die vraag is niet zo verwonderlijk. 

De enige spreker die heel expliciet een duidelijk 

nut aan OA toedichtte, was KB-directeur Bas Sa-

venije. Hij maakte een onderscheid tussen ‘good 

reasons’ (onder meer de onbetaalbaarheid van 

het huidige publicatiemodel) en ‘real reasons’: de 

wetenschappelijke vooruitgang en het feit dat 

wetenschappelijke publicaties voor een groot 

deel met publiek geld tot stand komen. Zijn ver-

volgvraag was dan ook: hoe maken we van open 

access het overheersend publicatiemodel? 

Routes naar OA
Er zijn twee routes in de richting van open access: 

de green road (waarbij auteurs ook in open access 

publiceren, bijvoorbeeld in hybride tijdschriften 

en in repositories) en de gold road waarbij expli-

ciet wordt ingezet op OA. Beide modellen kennen 

beperkingen en obstakels. Marc Dupuis (Surf) zag 

die ook en schreef ze vooral toe aan allerlei ver-

schillen: tussen hbo- en wo-instellingen als het 

gaat om OA-beleid, de inzet van peer review en 

de kwaliteit; maar ook verschillen tussen weten-

schappelijke disciplines en tussen wetgeving van 

verschillende landen. Surf wil kennisinstellingen 

wel helpen op weg naar OA, maar ‘is slechts een 

ICT-leverancier’ en kan dus geen vuist maken. Du-

puis ziet wel een licht groeiende belangstelling 

voor OA – ook voor verrijkte publicaties – maar 

overheersend is nog steeds het gebruik dat je da-

ta niet snel deelt. Dat ligt aan de onderzoeks- en 

publicatiecultuur, aldus Dupuis. Savenije betwij-

felde zelfs of repositories wel bijdragen aan de 

omslag naar OA. De content in repositories is bij-

voorbeeld niet altijd even goed vindbaar, hij zou 

daarom liever de voorkeur geven aan de gold road 

voor OA. Hoewel de meeste instellingen over re-

positories beschikken waar auteursversies wor-

den geplaatst en er al 250.000 OA-publicaties in 

Narcis zijn opgenomen, controleren instellingen 

niet of auteurs gebruik maken van OA. Niet iede-

re kennisinstelling is even directief bij het bevor-

deren ervan.

Geen mandaat
Vergelijkbare kritiek kwam van Just de Leeuwe 

(TU Delft) die tot zijn spijt erkent dat bibliothe-

ken weinig kunnen beginnen als Colleges van Be-

stuur de inzet van OA niet duidelijk nastreven. 



http://www.nvbcongressen.nl


Dupuis miste nog een andere katalysator: het mi-

nisterie van OCW is bijzonder stil als het gaat om 

het formuleren van beleid. Wordt hier te druk ge-

lobbyd door de uitgevers? Ook NWO, dat optreedt 

als financier van een groot deel van het onder-

zoek, heeft geen mandaat richting de uitgevers 

of auteurs. De KNAW committeert zich aan em-

bargo’s (oplopend van maanden tot jaren) die wor-

den ingegeven door uitgevers. Dat betekent dat 

actuele publicaties niet direct in OA beschikbaar 

komen. Michel Wesseling (NVB/ISS) refereerde 

aan de EUR, waar wel een richtlijn is opgesteld 

voor OA – niet de enige instelling, zo bleek – maar 

waar ook nog veel zendings- en missiewerk moet 

worden gedaan. OA leeft onvoldoende. 

Steviger opstellen
Zijn het dan alternatieve financiers van onder-

zoek die eisen kunnen stellen? Savenije gaf aan 

dat universiteiten veel beter moeten leren onder-

handelen met de uitgevers bij het sluiten van big 

deals. Waarom wordt OA niet als voorwaarde mee-

genomen in plaats van het te beschouwen als wis-

selgeld bij de onderhandelingen? Uitgevers moe-

ten wat hem betreft ook wat flexibeler worden 

en wat meer experimenteren. Savenije besloot 

met een oproep dat (ook bij verrijkte publicaties 

– over een paar jaar zijn publicaties zonder data 

en andere additionele content te beschouwen als 

‘verarmde publicaties’) auteurs nooit hun rech-

ten op data moeten weggeven aan uitgevers – 

“met tekst hebben we op dat vlak even zitten sla-

pen”. In de VS is het de universiteit van Utah die 

het budget voor abonnementen recentelijk met 

30 procent heeft teruggeschroefd. Hier gaat het 

om een financiële verandering. Met het oog op al-

le crisismaatregelen zou de druk vanuit die hoek 

de komende tijd hoger kunnen worden. Het (no-

bele) idee dat publiek gefinancierde onderzoeks-

literatuur gewoon toegankelijk moet zijn omdat 

het mkb, de derde wereld, regionale opleidings-

instellingen en het bedrijfsleven daar grote voor-

delen mee kunnen boeken, raakt dan wel meer 

op de achtergrond. 

Auteursrecht zit in de weg
Arnout Engelfriet (Ius Mentis) liet zien dat het 

auteursrecht, dat aan de basis ligt van het huidi-

ge verdienmodel van uitgevers, complex in elkaar 

zit. De oorspronkelijke aanleiding voor de auteurs-

wet lag in toezicht en controle door de machts-

hebbers uit de zeventiende eeuw – tegenwoor-

dig is het niet de censuur, maar het economisch 

model dat tot controle leidt. De auteurswet is 

een bouwwerk dat steeds met moeite kan wor-

den aangepast aan nieuwe technologie. Dat leidt 

tot vreemde verschijnselen: veel dingen die je wel 

met een gedrukt boek mag doen, mag je niet met 

een e-book doen. Controle gaat ver: zo verwijder-

de Amazon het e-book ‘1984’ van Orwell op af-

stand van e-readers omdat de rechten niet gere-

geld waren. 



Springlevend
Al wordt binnen de TU Delft OA als een breed fe-

nomeen gezien (dus bijvoorbeeld ook open course-

ware omvattend), ook Just de Leeuwe stelde vast 

dat OA een matige uptake kent. Het huidige busi-

ness model is ‘springlevend’, zo zei hij. Daar te-

genover staat – ondanks de discussies over ken-

nisvalorisatie – een zwakke positie van de univer-

siteit: onbekendheid bij onderzoekers, geen man-

daat vanuit het College van Bestuur, geen contro-

le op de inzet of effecten van OA en een cultuur-

probleem als het gaat om delen. Tegenover de 6,5 

miljoen euro die jaarlijks aan wetenschappelijks 

tijdschriften wordt besteed, staat 40.000 euro 

voor het financieel ondersteunen van auteurs die 

voor OA kiezen en dus zelf de portemonnee moe-

ten trekken als ze willen publiceren. Misschien 

komt er urgentie wanneer instellingen enorm 

moeten bezuinigen, aldus De Leeuwe. Voor Save-

nije is die urgentie er al: “geld rondpompen in een 

achterhaald systeem”. 

Uitgevers voelen (nog) geen druk
Aan Philippe Terheggen (Elsevier) de eer om het 

aanzien van de uitgevers te redden. De rol van 

uitgevers in het productieproces van wetenschap-

pelijke informatie – selecteren, evalueren, orga-

niseren, verspreiden en bewaren – wordt nog wel 

eens onderschat. “We zijn gedreven door een lan-

getermijnvisie”, aldus Terheggen. Het duurzaam-

heidsaspect is voor Elsevier een reden om voor-

zichtig te zijn met OA. OA zou wel een oplossing 

kunnen zijn om andere stakeholders dan univer-



het kan – het leidt tot veel nieuwe creativiteit en 

kan ondersteunend zijn aan bestaande verdien-

modellen, zoals hij aan de hand van enkele voor-

beelden liet zien. Het is echter de vraag of die 

siteiten (grote bedrijven publiceren niet, maar le-

zen wel) te voeden met kennis – iets wat de uni-

versiteiten zouden moeten doen. Of is dat toch 

geen goed idee: publiek gefinancierd materiaal 

beschikbaar stellen aan het bedrijfsleven? Op de 

begroting van universiteiten gaat slechts een frac-

tie op aan abonnementen: zo’n 2,7 procent. Dat 

zou hoger kunnen en moeten in zijn ogen. 1-2 pro-

cent van de publicaties verschijnt in OA. Het is 

aan de auteur om de keuze te maken en die zal 

volgens Terheggen ‘met zijn 

voeten stemmen’. Zelfs de aan-

beveling van Elsevier om au-

teurs de eigen publicaties op 

institutionele websites te la-

ten plaatsen krijgt maar wei-

nig navolging (15 procent). Kort-

om, Terheggen schetst een 

beeld waarbij uitgevers geen al 

te grote druk voelen vanuit au-

teurs of instellingen. Hij gaf toe 

dat Elsevier ‘hoge marges’ han-

teert. Ondertussen innoveert 

de uitgever enigszins met ver-

rijkte publicaties, het ‘artikel 

van de toekomst’ en diensten 

die boven de publicaties zwe-

ven zoals datamining. 

Licentiemodellen
Martijn Arnoldus (Kennisland) 

ging in op Creative Commons 

(CC), het internationale gestan-

daardiseerde licentiemodel 

voor creatieve werken. Hij liet zien dat de jong-

ste generatie de gewoonte heeft te remixen: iets 

leuks doen met materiaal dat toevallig voorhan-

den is en dat vervolgens delen. Gewoon omdat 



nieuwe en brede deelcultuur ook gaat landen bin-

nen de groep van jonge wetenschappers. Daar-

naast heeft CC-model nog wat kinderziekten. Zo 

wordt er nog niet echt gehandhaafd: bij proble-

men moet worden teruggevallen op de auteurs-

wet, die gewoon van toepassing blijft.

Ook EBSCO legde de vinger op de zere plek: Hans 

Peter Meulekamp vroeg de congresbezoekers wie 

– op welke manier dan ook – zijn geld verdiende 

in de informatiesector. De conclusie: niemand 

werkt voor niets als het gaat om informatie. Hij 

betwijfelde of er door instellingen voldoende tijd 

en aandacht wordt besteed aan OA: selecteren, 

meenemen in het collectiebeleid en beschikbaar 

stellen. Zijn advies: laat zien dat er veel mogelijk-

heden zijn met de combinatie van ‘gewone’ con-

tent en OA. 

(Echt) gratis bestaat niet
Arno Reuser (Reuser Information Services) 

verzorgde de uitsmijter door te laten zien waarom 

twee vragen belangrijk zijn bij het beoordelen van 



informatie: wie zit er achter en waarom wordt de 

informatie aangeboden? “Als je in Nederland zegt 

dat je bibliothecaris bent, gaat je budget omlaag”, 

aldus Reuser, die daarmee impliciet aangeeft dat 

het beoordelingsproces enorm onderschat wordt. 

Ook wordt volgens hem de informatiegebruiker 

in de steek gelaten. Werkt Google voor jou of werk 

jij als internetgebruiker voor Google? Wees op je 

hoede: wanneer informatie gratis is, geeft dat te 

denken.

Geen (financiële) prikkels
Angst voor verlies van controle over data, onbe-

kendheid met het verschijnsel, niet het voordeel 

zien, uiteindelijk toch kiezen voor gevestigde ti-

tels, tweede- en derdegeldstroomonderzoek: het 

zijn allemaal zaken uit de kennisproductieketen 

die bijdragen aan een geringe sense of urgency. 

Zolang politiek, belastingbetalers of financiers 

niet over geld gaan zeuren, zullen er geen ingrij-

pende veranderingen op gang komen. Uitgevers 

kunnen nog steeds enorme winsten realiseren en 

zullen hun eigen ruiten daarom niet snel ingooi-

en. Open access is mooi, maar geld verdienen is 

beter. De weg naar OA is nog heel erg lang. 

Het congres Kennis in Praktijk werd door Essentials 

georganiseerd i.s.m. de NVB. Het congres werd mede 

mogelijk gemaakt door EBSCO en Swets.
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