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Open wetenschap
Saskia Woutersen-Windhouwer1

Ieder wetenschappelijk oordeel staat, juist omdat het 
wetenschappelijk is, aan de kritiek van de later komende 
wetenschap bloot. 
- Paul Scholten2

Inleiding
De basis van wetenschappelijke vooruitgang is het wetenschappelijk discours. Dat 
bestond in eerste instantie alleen uit mondelinge conversatie en briefwisselingen tussen 
geleerden. Wanneer de boekdrukkunst volwassen wordt, verschijnen in 1665 de eerste 
twee wetenschappelijke tijdschriften: Journal des Sçavans en Philosophical Transactions 
of the Royal Society. Sindsdien is aantal wetenschappelijke tijdschriften snel toegenomen. 
Inmiddels worden er internationaal 54.151 wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd, 
waarvan 28.154 peer reviewed.3 Naast kennisverspreiding zijn wetenschappelijke 
tijdschriften ook van belang omdat zij vastleggen wie het oorspronkelijke idee heeft 
bedacht. Bovendien kan met een tijdschrift een groot publiek worden bereikt: meer 
wetenschappers kunnen effectiever deelnemen aan het wetenschappelijke debat. 
 Met de uitvinding van het wereldwijde web in 1989 is de mogelijkheid om deel te 
nemen aan het wetenschappelijke discours in principe binnen ieders bereik komen te 
liggen. Maar van die mogelijkheid wordt nog steeds maar zeer beperkt gebruik gemaakt. 
Het is opvallend dat online tijdschriften niet wezenlijk verschillen van de traditionele 
papieren tijdschriften. Nog steeds is de meest gangbare publicatievorm (pdf) op internet 
niet meer dan een digitale versie van een artikel op papier. Maar ook de organisatie van 
digitaal publiceren is nog traditioneel. Zij gaat via een kleine en vaak subjectieve redactie. 
Ten slotte, ook de toegang tot de tijdschriften is nog zeer beperkt, want alleen mogelijk via 
betaalde abonnementen.
 Het voortbestaan van deze verouderde (infra)structuur van publiceren is des te 
verbazingwekkender, omdat het wereldwijde web juist spectaculaire nieuwe mogelijkheden 
biedt: het wetenschappelijke discours zou een enorme impuls krijgen als publicaties veel 
sneller digitaal openbaar zouden worden gemaakt, waarbij ook reacties en commentaren 
zouden kunnen worden toegevoegd! Hier zullen we bekijken hoe deze drie aspecten van 
het wereldwijde web (online publiceren, online interactie, gratis toegang) in de toekomst 
zouden kunnen bijdragen aan het verbeteren van het wetenschappelijke discours. In de 
eerste plaats zullen deze veranderingen in het wetenschappelijk publiceren afhangen van 
de experimenten en projecten die de komende jaren zullen volgen. Een goed voorbeeld 
van zo een project is het Digital Paul Scholten Project van Liesbeth Huppes-Cluysenaer.
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Van papier naar digitaal
Het papieren tijdschrift zal snel verdwijnen. Het is de grammofoonplaat van de 
wetenschap: lange tijd de meest gebruikte informatiedrager, maar straks alleen nog 
leuk als curiositeit. Het publicatieproces op papier is in vergelijking met het online 
publicatieproces te traag en te kostbaar geworden. Door het wereldwijde web kan het 
publicatieproces sneller, toegankelijker, en goedkoper worden. Ik verwacht dan ook dat 
publicaties die niet online zijn te vinden, uiteindelijk amper nog geraadpleegd zullen 
worden.
 Het wereldwijde web biedt daarnaast echter ongekende nieuwe mogelijkheden die 
in wetenschappelijke publicaties nog zelden worden gebruikt. Zo is het door middel 
van programmeertalen als XML eenvoudig mogelijk de semantiek van een artikel 
expliciet weer te geven: er kan bijvoorbeeld worden aangegeven waar de feiten, de 
probleemstelling, de hypothese, het empirisch bewijs, de analyse en de conclusie in 
de publicatie staan. Daardoor zijn deze teksten zelfs voor (zoek)machines goed te 
begrijpen. Ook is het mogelijk om met XML termen die in een bepaalde categorie 
vallen, te laten oplichten (zie de illustratie uit Chemical Communications, figuur 14). 
De lezer, met een vaak heel specifieke interesse, kan deze termen en bijbehorende 
referenties in één oogopslag overzien. In de context van juridische publicaties zou 
men kunnen denken aan het markeren van rechtbanken, uitspraken, wetsartikelen, etc. 
(hierbij moet worden opgemerkt dat dit in nog geen enkel juridisch tijdschrift gebeurt!).
 Papier is in onze digitale wereld te beperkt geworden om te communiceren. Niet 
alleen verreweg het meeste schrijven geschiedt op de computer, er is tegenwoordig al 

Figuur 1 Toen en nu: links het eerste nummer 
van Journal des Sçavans (1665), rechts een 
online artikel in Chemical Communications 
heden ten dage
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onderzoek dat volkomen digitaal is. Denk hierbij aan onderzoek met digitaal materiaal 
zoals films, computerprogramma’s of animaties. Deze resultaten kunnen alleen maar 
digitaal worden overgebracht. Het video-tijdschrift Journal of Visualized Experiments 
is een mooi voorbeeld daarvan, en ook nog eens van een heel serieus kaliber, want 
peer-reviewed en geïndexeerd in wetenschappelijke databases. Er wordt ook 
geëxperimenteerd met ‘nanopublicaties’ waarin alleen concepten worden gepubliceerd, 
als ook liquid publications die na publicatie steeds kunnen worden aangepast en verder 
ontwikkeld – óók door andere auteurs dan de oorspronkelijke: iedereen mag er aan 
bijdragen.5

Van een gesloten naar een open publicatieproces
Tijdschriften ontstaan vaak rond een bepaalde onderzoeksgemeenschap, die in 
het tijdschrift wordt vertegenwoordigd via een redactie. De redactie beoordeelt de 
publicaties en kan deze afwijzen op grond van bijvoorbeeld de inhoud of gebruikte 
methode. Als de redactie oordeelt dat de publicatie om wat voor reden dan ook niet 
geschikt is, wordt er in beginsel geen gelegenheid geboden voor discussie. Wanneer 
de redactie het wel geschikt acht, wordt een artikel doorgestuurd aan een of meerdere 
anonieme onafhankelijke experts (referees). Veel auteurs bevestigen dat door dit 
gesloten systeem met anonieme referees zich problemen voordoen. Uit onderzoek 
blijkt dat incompetente en bevooroordeelde reviewers het grootste probleem vormen 
(respectievelijk 62% en 51% van de geïnterviewden had hiermee ervaring gehad).6 Door 
het systeem van gesloten, anonieme peer review worden dergelijke incapabele referees 
nooit zichtbaar. Het nadeel van dit systeem is bovendien dat er geen mogelijkheid tot 
openbare wetenschappelijke discussie wordt geboden. Op basis van het verslag van 
experts beschikt de redactie wat er met een publicatie gebeurt: afwijzen, herschrijven 
of direct accepteren. Voor de auteurs en de lezers is de rol van een redactie vaak 
ondoorzichtig: niemand weet hoe de besluitvorming heeft plaatsgevonden en welke 
aanpassingen er op grond van de aanbevelingen van de redactie zijn gemaakt. Een 
dergelijk gesloten systeem kan ook tot onzuivere praktijken leiden: de redactie zal soms 
te weinig kritisch zijn bij het behandelen van artikelen van bekenden (of van zichzelf).7

 Dit gesloten proces van redactiewerk kan met het wereldwijde web eenvoudig 
worden opengebroken. Een mooi voorbeeld is het ontstaan van het megatijdschrift. Het 
succesverhaal is PLoS ONE. Het tijdschrift kent slechts een lichte review waarbij wordt 
gekeken of methodisch goed te werk is gegaan. Als dat het geval is, wordt de publicatie 
geaccepteerd: 

Too often a journal’s decision to publish a paper is dominated by what the Editor/s 
think is interesting and will gain greater readership – both of which are subjective 
judgments and lead to decisions which are frustrating and delay the publication 
of your work. PLoS ONE will rigorously peer-review your submissions and 
publish all papers that are judged to be technically sound. Judgments about 
the importance of any particular paper are then made after publication by the 
readership (who are the most qualified to determine what is of interest to them).8
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De voorspellingen waren dat het tijdschrift om deze reden niet succesvol zou zijn 
“simply because of this volume, it’s going to be considered a dumping ground”.9 
Deze voorspelling is niet uitgekomen. Integendeel, het tijdschrift is uitgegroeid tot het 
grootste tijdschrift ter wereld (in 2011 = 13.785 publicaties, dat wil zeggen bijna 8 
artikelen per dag), en kent (zeker gezien de omvang) een relatief hoge impactfactor 
van 4.092 in 2011. De voordelen van een tijdschrift als PLoS ONE zijn: de artikelen 
worden snel gepubliceerd; de publicaties zijn voor iedereen eenvoudig en zonder 
abonnement toegankelijk (open access); en bieden de mogelijkheid om ook na 
publicatie commentaar toe te voegen, of trackbacks te maken. Met een trackback wordt 
automatisch een link aan de officiële publicatie toegevoegd als er op een andere website 
op het artikel wordt gereageerd. De lezer kan dan direct zien dat een collega ook iets 
over dit artikel heeft geschreven. Als er andere of nieuwe wetenschappelijke inzichten 
zijn kan dat eenvoudig aan een PLoS ONE artikel worden toegevoegd. Dit wordt ook 
wel post-peer review genoemd. Het belangrijkste voordeel van het PLoS ONE model 
is misschien wel dat de redactie niet op subjectieve elementen toetst, en er daardoor 
meer ruimte is voor andere meningen. Het elitarisme dat sommige gemeenschappen of 
tijdschriftredacties in het verleden heeft gekenmerkt wordt met dit model doorbroken.
 Het systeem van peer review kan op nog andere manieren worden verbeterd. 
Bijvoorbeeld, door de reviewer(s) en hun verslag openbaar te maken – of alleen het 
verslag. Het invloedrijke tijdschrift Nature heeft geëxperimenteerd met open of public 
peer review, maar er uiteindelijk vanaf gezien omdat er simpelweg te weinig reacties 
waren. De auteurs hadden vaak geen bezwaar, maar blijkbaar wel de reviewers want 
er boden zich te weinig aan om aan het experiment mee te doen. Dat het toch een 
succesvol model kan zijn, blijkt uit de tijdschriften die onder de vleugels van de 
innovatieve en succesvolle open access uitgever Copernicus worden uitgegeven. Zij 
streven naar een “[s]trict, but fair and transparent peer-review”.10 De aangeboden 
publicaties worden direct openbaar geplaatst (en blijven ook altijd toegankelijk); de 
rapporten kunnen anoniem zijn, maar zijn altijd openbaar; en tot slot kan iedereen (ook 

Figuur 2: Logo van het Digital Paul Scholten Project van Liesbeth Huppes-Cluysenaer
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de auteur) reageren op de over het algemeen opbouwende kritiek. De eerste versie van 
de publicatie en commentaren zijn direct voor iedereen openbaar toegankelijk. Op basis 
van het commentaar wordt besloten of het artikel (eventueel na aanpassingen) definitief 
wordt gepubliceerd, altijd inclusief de referee rapporten en de discussies. Open of 
publieke peer review is daardoor niet alleen voor auteur en lezer inzichtelijk, maar 
het geeft bovendien de referees de credits voor hun bijdrage aan het wetenschappelijk 
proces.

Van beperkte toegankelijkheid naar Open Access
Hoewel een groot deel van de wereldbevolking toegang heeft tot het internet, hebben 
geïnteresseerden die niet werkzaam zijn bij een grote universiteit in het algemeen 
geen toegang tot online wetenschappelijke publicaties. Ze moeten de uitgever 
meestal bedragen tussen de 30 en 60 euro betalen om toegang tot een publicatie te 
krijgen. Het gevolg is dat zo’n publicatie door veel geïnteresseerden uiteindelijk niet 
zal worden gelezen. Dit ‘abonnementenmodel’, waarbij je als instelling of individu 
voor een abonnement betaalt, komt nog uit het ‘papieren’ tijdperk, en is met de 
komst van het wereldwijde web volkomen achterhaald geworden. Wil je als auteur 
een zo groot mogelijk lezerspubliek bereiken dan moet je op zoek naar alternatieve 
publicatiemodellen die aansluiten bij het digitale tijdperk, zoals Open Access (OA), dat 
al intensief wordt gebruikt in de exacte wetenschappen, bijvoorbeeld via OA uitgevers 
als PLoS (hoog aangeschreven bij biologen) of online archieven zoals ArXiv (al sinds 
jaren de standaard onder natuurkundigen). In het eerste geval betalen auteurs voor de 
diensten van de uitgever, zoals peer review, vormgeving en online toegankelijkheid; in 
het tweede geval (digitale archieven) is publiceren voor de auteurs gratis. De publicaties 
zijn in beide gevallen altijd gratis toegankelijk, voor iedereen! Op dit moment wordt 
twintig procent van het onderzoek Open Access gepubliceerd, en groeit het aantal OA 
publicaties sneller dan het aantal publicaties dat wordt aangeboden via het traditionele 
abonnementenmodel. Door OA worden wetenschappelijke publicaties voor iedereen, 
wereldwijd, toegankelijk.

Digital Paul Scholten Project (DPSP)
We hebben gezien dat de belangrijkste innovaties in het wetenschappelijk publiceren 
van de afgelopen jaren niet van de traditionele uitgevers, maar van wetenschappelijke 
onderzoekers zelf komen. Ook het Digital Paul Scholten Project, een initiatief van 
Liesbeth Huppes zelf, komt voort uit de behoefte aan vernieuwing. De beperkte 
transparantie en interactie van het rechtswetenschappelijke discours is haar altijd 
een doorn in het oog geweest. Met het Paul Scholtenproject heeft ze haar platform 
gevonden. Vanwege de razendsnelle internationalisering binnen de rechtsgeleerdheid 
is het Engelse refereren onmisbaar geworden. Daardoor is het van essentieel belang 
geworden dat Nederlandstalige rechtsgeleerden ook naar Engelse vertalingen van de 
relevante Nederlandse bronnen kunnen verwijzen. Deze behoefte vraagt om goede 
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vertalingen, en dan met name van onze invloedrijkste rechtsgeleerde werken, zoals het 
Algemeen Deel van Paul Scholten.

Conventionele vertalingen (door één persoon of door een kleine redactie) bevatten 
altijd bepaalde keuzes en interpretaties die de lezer (in het algemeen) niet bekend 
kunnen zijn. Het DPSP maakt deze keuzes niet alleen inzichtelijk, maar biedt ook 
iedereen die het Engels en Nederlands en de rechtsfilosofie machtig is de kans om 
interactief ideeën en inzichten aan de vertaling toe te voegen (vgl. het bovengenoemde 
idee van liquid publication). Bovendien kunnen door deze toegevoegde annotaties 
(voor Nederlanders vertrouwde) juridische begrippen zoals ‘Hoge Raad’, maar vooral 
voor Paul Scholten typische begrippen als ‘rechtsvinding’ door annotaties en discussies 
optimaal begrijpelijk worden gemaakt. Zo zal uiteindelijk een rijk geannoteerde editie 
ontstaan, waardoor ook niet-Nederlandstaligen de tekst kunnen begrijpen. Na de 
geannoteerde vertaling zal vergelijking met teksten van (buitenlandse) tijdgenoten tot 
de mogelijkheden behoren. Dat zal uiteindelijk leiden tot een verzameling van aan het 
Algemeen Deel gerelateerde juridische en filosofische teksten. Op basis daarvan kunnen 
dan vervolgens op internationaal niveau vergelijkende rechtstheoretische analyses van 
het Algemeen Deel plaatsvinden.
 Onderzoeksfaciliteiten, waarmee verschillende wetenschappers wereldwijd 
interactief aan een vertaling kunnen bijdragen, worden door traditionele uitgevers niet 
aangeboden. Het is Liesbeth die deze faciliteiten nu ontwikkeld. Haar interactieve 
vertaalproject kan een voorbeeldfunctie vervullen voor wetenschapsgebieden die 
afhankelijk zijn van niet-Engelstalige bronnen en zich niettemin internationaal willen 
profileren. Op deze manier wordt aan formidabele wetenschappers als Paul Scholten 
eer bewezen, door hen de plaats in de internationale wetenschap te geven die zij altijd 
al verdienden.

Noten
1 Saskia Woutersen-Windhouwer is lid van de redactiecommissie Digital Paul Scholten Project en als 
specialist elektronisch publiceren/repository manager verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
2 P. Scholten (1931), Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk 
Recht: Algemeen deel, p. 126.
3 Ulrichs Serials Directory (augustus 2012).
4 Dit is dus meer dan de standaardfunctie Find in page, die alleen maar een letterlijke term aangeeft.
5 Een interessante voorloper van dit type online wetenschappelijk debat zijn de Discussions of the 
Faraday Society (1947-1971, daarna verschenen onder de titel Faraday Discussions). In de General 
Discussions staat een letterlijke weergave van de gevoerde discussies. Zo is te lezen: “Professor Klein 
opened the discussion of the paper by Professor Dr Sawyer: “The issue […], which your talk empha-
sizes, is intriguing [...], Professor Dr Sawyer responded: Agreed, let us assert that [...], Professor Spencer 
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commented: The statements made by you [...], Professor Dr Sawyer replied: Exactly! [etc.].” Het 
is fascinerend om het verslag van een wetenschappelijke discussie van zo lang geleden zo te kun-
nen volgen, alsof je er zelf bij bent. Zie: “General discussion”, Faraday Discussions (156) 2012, 
p. 87-103, DOI: 10.1039/C2FD90001G.
6 D.B. Resnik, C. Gutierrez-Ford & S. Peddada (2008), “Perceptions of Ethical Problems with 
Scientific Journal Peer Review: An Exploratory Study”, pp. 305-310.
7 Op 12 mei 2009 publiceerde de NRC een artikel waarin Elsevier toegaf dat het van 2000 
tot 2005 maar liefst zes ‘neptijdschriften’ heeft uitgegeven, die doorgingen voor wetenschap-
pelijke tijdschriften. Deze ‘tijdschriften’ waren in werkelijkheid door farmaceutische bedrijven 
gefinancierde marketingbladen, waarvan de ‘wetenschappelijke’ redactie artikelen goedkeurde 
die bepaalde medicijnen, ongegrond, positief beoordeelden. Elsevier wist al sinds 2005 van deze 
neptijdschriften, maar besloot het destijds stil te houden.
8 ‘PLOS ONE Journal Information’, www.plosone.org/static/information.action (geraad-
pleegd op 23 juli 2012).
9 D. Butler (2008), “PLoS stays afloat with bulk publishing’, p. 11.
10 “Public Peer-Review”, publications.copernicus.org/services/public_peer_ review.html (ge-
raadpleegd op 23 juli 2012).
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