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een ander businessmodel voor toegang 
tot juridische proefschriften?

esther Hoorn1

Het is niet goed gesteld met de 
beschikbaarheid van juridische 
proefschriften. Dit signaleert Eric 
Tjong Tjin Tai in NJB 2010, 1400, afl. 
27, p. 1756-7. Hij constateert met 
verbazing dat juist in het juridische 
domein afspraken over het aanleve-
ren van een digitale versie niet altijd 
worden nagekomen. Zijn indruk is 
dat dit vooral speelt bij Engelstalige 
proefschriften, die later wellicht bij 
een buitenlandse uitgever in een 
serie zullen worden gepubliceerd. 
Van de promotoren kan zijn inziens 
een toezichthoudende rol worden 
verwacht om te zorgen dat er ook een 
digitale versie via de repository van 
de bibliotheek beschikbaar komt.
 De klacht is terecht. Ook bij 
de bibliotheken van de Rechterlijke 
Macht kan worden gehoord dat het 
steeds moeilijker is om de beschik-
king te krijgen over juridische 
proefschriften. Dat is problema-
tisch, omdat proefschriften in veel 
gevallen een actuele, systematische 
analyse bevatten van de samenhang 
tussen wetgeving, rechtspraak en 
literatuur. Een digitale versie opent 
daarnaast de mogelijkheid om deze 
samenhang, als verrijkte publicatie,2 
in machineleesbare vorm toeganke-
lijk te maken.3

 In landelijk overleg hebben 
de wetenschappelijke bibliothe-
carissen met de opkomst van het 
Open Access publiceren besloten 
het uitruilsysteem van papieren 

proefschriften te vervangen door 
het faciliteren en afdwingen van 
digitale beschikbaarheid. Leidend 
hiervoor waren voorbeelden uit het 
medische domein waar het verde-
digde proefschrift vaak bestaat uit 
eerder gepubliceerde wetenschap-
pelijke artikelen. Zonder in te gaan 
op de discussie over Open Access 
en auteursrecht, wil ik in deze reac-
tie aan aanvullende pragmatische 
oplossing voorstellen.
 Eric Tjong Tjin Tai noemt de 
eer en naamsbekendheid voor de 
jonge onderzoeker, als zijn proef-
schrift in een gerenommeerd serie-
werk wordt opgenomen. Een nieuwe 
uitgave in zo’n serie wordt in het 
collectievormingsbeleid van biblio-
theken automatisch aangeschaft. 
Hiermee wordt een verouderd busi-
nessmodel in stand gehouden. Dit 
is ook een beslissing, waarop promo-
toren invloed kunnen uitoefenen. 
Een standaardbrief van bibliotheek-
commissies zou de uitgever erop 
kunnen wijzen dat de wens bestaat 
om afspraken rond digitale beschik-
baarheid na te kunnen komen. Daar-
naast maken promotoren vaak deel 
uit van het netwerk van de redacties 
van deze seriewerken. Het ligt mijns 
inziens op de weg van deze redacties 
om zich te oriënteren op een omslag 
naar Open Acces publiceren. Hiertoe 
bestaan goede mogelijkheden.
 Juist voor de geestesweten-
schappen wordt de laatste jaren 

onderkend dat de monografie ook in 
het digitale tijdperk een rol zal blij-
ven spelen. Het Europees gefinan-
cierde OAPEN-project (Open Access 
Publishing in European Networks) 
ondersteunt een businessmodel, 
waarbij de kwaliteit gehandhaafd 
blijft en het boek zowel op papier als 
digitaal beschikbaar komt. In Neder-
land heeft NWO aangekondigd dat 
ook Open Access-boeken in aanmer-
king komen voor een Open Access-
publicatiebijdrage. 
 Bovendien zal OAPEN vanaf 
het najaar met NWO een pilot uit-
voeren om Open Access-boekuitga-
ven te realiseren in samenwerking 
met academische uitgevers in 
Nederland. Het initiatief gaat uit 
van wetenschappelijke uitgeverijen. 
Uitgevers als Brill en Oxford Univer-
sity Press zijn als netwerkpartners 
aan dit project verbonden. Ook juri-
dische uitgevers, zoals T.M.C. Asser 
Press of Boom Juridische uitgevers, 
zouden in dit rijtje niet misstaan. •
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