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SAMENVATTING. ― Naast onderwijs is wetenschappelijk onderzoek aan de universitei-
ten in ontwikkelingslanden noodzakelijk om deze landen tot een volwaardige economi-
sche en intellectuele ontplooiing te laten komen. Goed onderzoek vereist echter een vlotte 
toegang tot de internationale wetenschappelijke informatie, en dit zowel bij het begin van 
een project als bij de rapportering erover op het einde. Waar deze toegang vroeger zeer 
problematisch was, omwille van de kostprijs en het gebrek aan ervaring in het publiceren, 
kwamen er in het digitale tijdperk onverwachte mogelijkheden dankzij de wetenschap-
pelijke bronnen in open access, en ook dankzij enkele speciale acties van de uitgevers-
wereld. De rol van een universiteitsbibliothecaris dient dan ook voornamelijk te bestaan 
in het doorverwijzen naar deze mogelijkheden.

MOTS-CLES. ― Recherche scientifique; Publications scientifiques; Pays en 
développement.

RESUME. ― Recherche�et�information�scientifiques�dans�les�pays�en�développement:�
nécessité,�menaces�et�opportunités. ― Outre l’enseignement, la recherche scientifique est 
indispensable dans les universités des pays en développement afin que ceux-ci atteignent 
un véritable déploiement économique et intellectuel. Une bonne recherche exige néan-
moins un accès facile à l’information scientifique internationale, et ceci tant au début d’un 
projet que pour la rédaction du rapport final. Si dans le passé cet accès était très problé-
matique à cause du coût et du manque d’expérience en matière de publication, des possi-
bilités inattendues sont depuis lors apparues grâce aux documents numériques en accès 
libre, et grâce aussi à quelques actions spéciales du monde de l’édition. Le rôle d’un 
bibliothécaire universitaire consiste dès lors en premier lieu à signaler à ses visiteurs 
l’existence de ces possibilités.
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Threats�and�Opportunities. ― Besides education, scientific research is essential for the 
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universities of developing countries so that these lands reach a full economic and intel-
lectual development. Good research, however, requires smooth access to the international 
scientific sources of information, and this as much at the start of a project as for writing 
the final report. While this access used to be very problematic, due to its high cost and to 
the lack of publishing experience, unexpected possibilities have arisen in the digital era 
thanks to the open access to scientific sources, and also thanks to some special actions 
from the world of publishers. The role of a university librarian should therefore primarily 
exist in referring his customers to these possibilities.

Noodzaak

Wanneer men tegenwoordig spreekt over wetenschappelijk onderzoek in ont-
wikkelingslanden, is de discussie over de noodzaak ervan wellicht het eenvou-
digste aspect. Het geraakt immers meer en meer algemeen aanvaard dat onder-
zoek ook daar noodzakelijk is om een duurzame vooruitgang te verwezenlijken 
in de intellectuele en economische ontwikkeling van deze landen. De eenvoudig-
ste manier om de paternalistische houding van de blanke man, die alles „best 
weet”, te corrigeren is de lokale bevolking op te leiden tot een niveau waar zij 
de zaken kunnen overnemen. Hierbij moet men durven gaan tot het hoogste 
niveau van opleiding, dit van de onderzoeker die in staat is om zelfstandig zijn 
eigen weg te vinden naar nieuwe kennis, in plaats van enkel maar te absorberen 
wat anderen vooraf hebben ontdekt.

Wanneer men spreekt over onderzoek voor ontwikkelingslanden, wordt dit 
veelal gesitueerd in de domeinen waar de noden van een zich ontwikkelende 
maatschappij het sterkst worden aangevoeld: geneeskunde en landbouw. Deze 
fundamentele domeinen zijn inderdaad bijzonder belangrijk voor de volks-
gezondheid, en ze moeten zowel in het Noorden als in het Zuiden worden bestu-
deerd. Maar ook de andere domeinen mogen niet worden vergeten:

 ― Technologische wetenschappen zijn zeer belangrijk voor de uitbouw van een 
sterke economie en van een industrie die door meer gedreven wordt dan 
enkel maar door een aantal afdelingen van westerse bedrijven waar, tegen 
lage lonen, handarbeid wordt verricht.

 ― Fundamentele wetenschappen (zoals natuurkunde, scheikunde, biologie, …) 
vormen de domeinen waarin nieuwe ideeën (en niet enkel nieuwe gadgets …) 
worden geboren. Om een onafhankelijke speler te worden in een internatio-
nale industriële wereld is het onontbeerlijk om stevig te investeren in op 
fundamentele wetenschap gebaseerde technologie.

 ― Ten slotte mogen we ook de humane wetenschappen niet vergeten. Een maat-
schappij zonder humane cultuur is een onmenselijke maatschappij, en ieder 
land heeft toch ook weer zijn eigen stukje cultuur en verleden. Deze verdie-
nen met eenzelfde degelijkheid wetenschappelijk bestudeerd te worden als 
onze westerse culturen.
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Daarom dient ook in deze domeinen ernstig geïnvesteerd te worden, en niet 
alleen in de opleiding, maar ook in het onderzoek. Onderzoekslaboratoria zijn de 
werkplaatsen waar de wetenschappers worden gevormd die een industrie suc-
cesvol kunnen maken; ze zijn de voedingsbodem voor nieuw talent.

Wetenschappelijk onderzoek en informatie

Het verloop van een wetenschappelijk onderzoek via diverse projecten wordt 
gewoonlijk beschreven als een herhaling van cyclische processen. Er bestaan een 
aantal variaties op de verschillende stappen waaruit deze processen zijn samen-
gesteld, maar in essentie hebben zij de volgende ingrediënten:

 ― Het verzamelen van informatie: inventariseren wat voor het ogenblik de uni-
verseel aanvaarde kennis is in verband met het onderwerp dat zal worden 
onderzocht.

 ― Definitie van het probleem: vaststellen wat nog ontbreekt aan deze kennis of 
aan het begrijpen ervan.

 ― Ontwerp van het onderzoeksproject: vastleggen van de strategie waarmee het 
probleem zal worden aangepakt.

 ― Het eigenlijke onderzoekswerk: dit kan van experimentele aard zijn, of een 
theoretische analyse, of het verzamelen van data, enz.

 ― Een analyse van de resultaten, een interpretatie, het formuleren van een hypo-
these die de bekomen resultaten kan verklaren of een nieuw inzicht kan 
geven.

 ― Uiteindelijk het formuleren van het eindbesluit en de rapportering ervan: een 
publicatie waarmee de verworven nieuwe kennis wordt toegevoegd aan de 
„universele databank van kennis”.

Informatie van wetenschappelijke kennis is dus intrinsiek verbonden met 
wetenschappelijk onderzoek: het vormt er het vertrekpunt en het einddoel van, 
respectievelijk via lectuur en publicatie. Deze universele kennis lag traditioneel 
opgeslagen in de wereldwijde boeken- en tijdschriftencollecties van onze 
wetenschappelijke bibliotheken; nu ziet men een verschuiving naar de grote 
virtuele bibliotheek van de digitale bronnen. Informatie is dan ook het sterkste 
gemeenschappelijke kenmerk van alle wetenschappelijk onderzoek. De aard 
van alles wat tussen dit begin- en eindpunt ligt is zeer sterk domeinafhankelijk, 
en men maakt dikwijls beoordelingsfouten door vanuit het eigen domein het 
onderzoek in een ander domein te willen bekijken en beoordelen. In wat volgt 
wordt dan ook hoofdzakelijk dit informatieaspect van het onderzoek 
besproken.

Een onmiddellijk gevolg van deze analyse is dat, wanneer men zegt dat weten-
schappelijk onderzoek noodzakelijk is voor ontwikkelingslanden, dit automatisch 
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betekent dat ook zo volledig mogelijke wetenschappelijke informatie dient aan-
wezig te zijn, en een degelijke informatierapportering achteraf. En daar wringt 
dikwijls het schoentje!

Bedreigingen

De voornaamste bedreiging voor het wetenschappelijk onderzoek in ontwik-
kelingslanden is niet de afwezigheid van financiering, noch een gebrekkige voor-
opleiding van de studenten, maar de afwezigheid van informatie, en dit in beide 
richtingen: het verkrijgen van informatie, en het mededelen van nieuwe infor-
matie (dus: lezen en schrijven).

Het is volledig nutteloos om te investeren in een onderzoeksproject wanneer 
de initiële en/of de laatste fase van het cyclisch project niet kunnen worden 
geïmplementeerd. Zonder gepaste mogelijkheden voor informatieverzameling is 
er een te hoog risico dat ofwel het onderzoek enkel zal herontdekken wat reeds 
geweten was, ofwel — en dit is nog erger — dat het zal ontsporen in foute con-
clusies wanneer het gebaseerd is op niet gecertificeerde onderstellingen. 

De drie belangrijkste kanalen voor de verspreiding van wetenschappelijke 
informatie zijn, in stijgende orde van betrouwbaarheid:

 ― Persoonlijke mededelingen;
 ― Conferentiebijdragen;
 ― Wetenschappelijke literatuur (tijdschriften, boeken, …).

De deelname aan internationale congressen is zeer duur, omwille van de reis-
kosten, de hoge registratierechten, en het feit dat de meeste worden georgani-
seerd in grote steden met uitsluitend dure hotelaccommodatie. Boeken bevatten 
zelden de meest recente informatie in hoog-competitieve domeinen, en tijdschrif-
ten zijn buitensporig duur geworden, zodat zelfs de meeste universiteiten in de 
westerse wereld worstelen met hun bibliotheekbudgetten om de noden van hun 
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onderzoekers te kunnen bevredigen. De bijna volledige afwezigheid van weten-
schappelijke informatiebronnen is dan ook altijd de eerste en ergste bedreiging 
geweest voor de onderzoeksmogelijkheden van de ontwikkelingslanden.

Er ligt een tweede bedreiging in de eindfase, namelijk de rapportering. Onder-
zoek zonder valorisering via rapportering van de bekomen resultaten naar de 
stakeholders toe is een verkwisting van geld en inspanning. De stakeholders 
kunnen zeer gevarieerd zijn: voor lokale problemen zijn er in de eerste plaats de 
lokale stakeholders, maar ook de wereldwijde gemeenschap heeft het recht om 
geïnformeerd te worden over de nieuw verworven wetenschappelijke kennis, 
zodat toekomstige onderzoekers er verder kunnen op bouwen en zo het cyclische 
proces voortzetten.

Onderzoekers uit ontwikkelingslanden ondervinden grote moeilijkheden om 
hun wetenschappelijke artikelen aanvaard te krijgen in onze tijdschriften, en dit 
om uiteenlopende redenen:

 ― Veelal kennen ze de tijdschriften niet;
 ― De publicatiekosten kunnen zeer hoog zijn;
 ― Ingezonden artikels worden dikwijls geweigerd omdat het onderzoeksresul-
taat niet voldoende interessant wordt bevonden (al dan niet terecht), of omdat 
de auteurs niet over de nodige vaardigheid beschikten om een tekst te schrij-
ven in de taal en stijl die vereist wordt door het tijdschrift.

Diverse universiteiten zijn begonnen met hun eigen onderzoekstijdschrift te 
publiceren, en zij zien dit als een prestigieus bewijs van hun uitmuntendheid. 
Meestal zijn deze tijdschriftjes echter gebaseerd op zeer lokale selectieprocedures 
die geen enkele waarborg bieden voor kwaliteit, en ze kennen ook praktisch geen 
internationale verspreiding. Het gevolg hiervan is dat er geen internationale rap-
portering gebeurt over het uitgevoerde onderzoek, en dit onderzoek kan dan ook 
beschouwd worden als zuiver tijdverlies, tenzij dan misschien voor een aantal 
lokale toepassingen of als trainingservaringen voor de betrokken onderzoekers.

Kansen

Wellicht klinkt dit allemaal erg negatief en deprimerend. Gelukkig beschrijft 
het eerder de toestand van een twintig jaar geleden, wanneer het Internet nog in 
de kinderschoenen stond en de digitale tijdschriften nog een verre droom waren. 
Ondertussen is het Internet een vaste verworvenheid geworden, en is het ook 
beschikbaar in een groot deel van de ontwikkelingswereld, waarbij de overge-
bleven gaten wellicht in de komende tien tot twintig jaar ook zullen opgevuld 
worden. Natuurlijk heeft dit Internet ook valse hoop doen rijzen, voornamelijk 
in de ontwikkelde wereld. Universiteiten en onderzoekers hoopten dat het alle 
financiële problemen rond de hoge kostprijs van de informatieverstrekking zou 
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oplossen. En in zekere zin heeft het dit ook gedaan, ware het niet dat de meeste 
universiteiten en onderzoekers — om redenen van prestige en het versterken van 
het eigen curriculum — gehecht blijven aan de commerciële tijdschriften die 
altijd maar hoger abonnementsgeld aanrekenen voor de elektronische versie van 
hun tijdschriften. Voor de arme landen evenwel, hebben er zich een paar ontwik-
kelingen voorgedaan die bijzonder heilzaam zijn geweest.

DE PAKKETTEN GRATIS TIJDSCHRIFTEN

De belangrijkste commerciële uitgevers van tijdschriften hebben samenge-
werkt (onder de naam „research4life”) om een aantal pakketten tijdschriften aan 
te bieden, hetzij gratis (voor de armste landen) hetzij tegen een buitengewoon 
lage prijs (voor de net iets minder arme). Het meest bekende pakket is HINARI, 
dat thans meer dan achtduizend wetenschappelijke bronnen aanbiedt in de bio-
medische wetenschappen (een paar duizend tijdschriften, maar ook boeken en 
databanken). De toegang is gratis voor landen die behoren tot de lijst van „Least 
Developed�Countries” van de Verenigde Naties, ofwel met een Gross�National�
Income (GNI) dat lager is dan 1 600 $ per inwoner. De meeste Afrikaanse landen 
vallen in deze categorie. Er is een tweede lijst (voor landen met een GNI lager 
dan 5 000 $ per hoofd): instellingen van deze lijst moeten 1 000 $ per jaar beta-
len om toegang te krijgen tot het ganse pakket.

Er zijn analoge pakketten in de landbouw (AGORA met duizend negenhon-
derd tijdschriften), in milieuwetenschappen (OARE met meer dan vierduizend 
tijdschriften) en in algemene wetenschappen (ARDI), telkens met analoge toe-
gangsvoorwaarden. Dit is zeker een grote hulp in veel landen, maar er zijn toch 
ook enkele problemen. Sommige landen kennen extreme verschillen in welstand, 
waar de meerderheid van de bevolking lijdt onder grote armoede, terwijl er toch 
een bovenlaag leeft die toegang heeft tot private en eerder rijke universiteiten. 
In dergelijke gevallen behouden de uitgevers zich het recht voor om de vrije 
toegang tot bovengenoemde pakketten te weigeren, niet alleen voor die rijke 
universiteiten, maar voor het hele land. Een eerste voorbeeld zijn de Filippijnen, 
die officieel in de tweede lijst zouden moeten staan, maar die helemaal geen 
toegang krijgen tot deze pakketten; een ander voorbeeld is Peru, waar de situatie 
niet zo dramatisch is: het staat in de tweede lijst en via een door de regering 
gesubsidieerd lidmaatschap krijgen de Peruvianen toegang, maar Elsevier wei-
gert toch de toegang tot hun informatie, tenzij dan tot de titels en abstracts; op 
die manier misbruiken zij die vrije pakketten om publiciteit te maken voor hun 
pay-on-demand voorziening.

Naast deze pakketten, samengesteld door de uitgevers, zijn er ook initiatieven 
van internationale organisaties voor hulp aan bibliotheken, zoals INASP met zijn 
PERii-programma, en een analoog initiatief van EiFL. Via een speciale interface 
van EBSCO worden hier ook tijdschriften in humane en exacte wetenschappen 
aangeboden aan sterk verlaagde prijzen.
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DE OPEN�ACCESS BEWEGING

„Open�Access” is de praktijk waarbij onderzoekers zorgen dat er via het Inter-
net gratis toegang gegeven wordt tot hun publicaties, met idealiter daarbovenop 
een copyright- vergunning (bvb. via een Creative�Commons verklaring) die toe-
laat dat de gebruikers deze teksten downloaden en verder gebruiken, zolang ze 
maar op gepaste wijze verwijzen naar de originele auteur(s). De voornaamste 
twee kanalen om deze praktijk te realiseren worden respectievelijk de gouden en 
de groene weg genoemd.

De gouden weg verloopt via de publicatie in een volledig gratis toegankelijk 
elektronisch tijdschrift, en de „Directory�of�Open�Access� Journals” (DOAJ) 
vermeldt hier reeds meer dan zevenduizend vierhonderd OA tijdschriften met 
peer� review. De meest prestigieuze zijn zeker deze van de Public�Library�of�
Science (PLOS) en zij hebben zeer hoge impactparameters. Er zijn ook grote 
pakketten, zoals deze van BioMed�Central, en er is een belangrijke bijdrage uit 
de ontwikkelingswereld met de Latijns-Amerikaanse SciELO en Redalyc en 
het Afrikaanse AJOL. Het enige nadeel van sommige OA tijdschriften is dat 
zij soms hoge publicatievergoedingen vragen (als alternatief voor de inkomsten 
uit abonnementen), maar de vernoemde initiatieven uit ontwikkelingslanden 
doen dit meestal niet. Ook ons eigen Tropicultura speelt hier een voortreffe-
lijke rol!

De groene weg is in zekere zin afkomstig van een initiatief van de hoge-
energiefysici die in 1991 een centrale website oprichtten waarheen alle onder-
zoekers in dit domein een preprint van hun publicaties konden uploaden. Deze 
databank (het ArXiv) bestaat nog steeds, is nu open voor een breder domein van 
wetenschappen en bevat reeds meer dan zevenhonderd duizend artikels. Men 
zegt dat deze databank heeft bijgedragen tot de zeer snelle ontwikkeling van deze 
tak van de fysica. Aangezien dit model niet zomaar kon veralgemeend worden 
naar alle andere wetenschapsdomeinen, werd een ander model ontworpen waar-
bij alle universiteiten een eigen databank (repository genaamd) zouden opzetten 
met de publicaties van hun eigen onderzoekers. Al deze databanken kunnen dan 
op virtuele manier met elkaar verbonden worden via een gemeenschappelijk 
protocol dat toelaat dat web harvesters de metadata van al deze artikelen verza-
melen in één grote databank. (Zo bevat bijvoorbeeld de harvester BASE van de 
universiteit van Bielefeld informatie over bijna vijfendertig miljoen artikels, 
komende van meer dan tweeduizend instellingen.) Het spreekt voor zich dat al 
deze artikels eveneens worden ingediend bij een normaal tijdschrift, waar ze 
worden onderworpen aan peer�review.

Zowel de gouden als de groene weg blijven gestadig groeien: volgens som-
migen gaat dit nog te traag, maar hun succes na minder dan twintig jaar is toch 
merkwaardig. Ook in dit domein zien we in Latijns-Amerika initiatieven (zoals 
Red�Clara) ontstaan om institutionele repositories te stimuleren en ze in samen-
werkingsverbanden te laten samenwerken. 
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De voornaamste reden waarom wereldwijd wetenschappers hun bijdragen 
weggeven in deze Open�Access is tweevoudig: enerzijds een snelle en brede 
verspreiding, anderzijds de overtuiging dat wetenschap maar kan gedijen dankzij 
een drempelvrije toegankelijkheid tot de verworven kennis. In het huidige bestek 
kunnen we niet dieper ingaan op deze redenen, maar het is overduidelijk dat deze 
initiatieven onrechtstreeks een bijzonder nuttig effect hebben op de informatie-
mogelijkheden voor de ontwikkelingslanden. De enige voorwaarde om toegang 
te krijgen tot deze weelde aan informatie is toegang tot het Internet, en dat is er 
of komt er zeer snel aan.

Besluit

De belangrijkste besluiten die kunnen getrokken worden uit bovenstaand 
betoog hebben betrekking op de wetenschappelijke bibliotheken, die zich in de 
ontwikkelingslanden nog al te dikwijls uitsluitend op de traditionele manier van 
informatieverstrekking toeleggen. In de universitaire samenwerkingsprojecten 
van VLIR-UOS wordt aan deze problematiek dan ook ruime aandacht besteed. 
De belangrijkste punten zijn:

 ― De voornaamste rol van de wetenschappelijke bibliotheken en hun personeel 
is het verstrekken van wetenschappelijke informatie aan de studenten en 
onderzoekers van hun universiteiten. Hun papieren bibliotheekcollecties zijn 
in het algemeen zeer bescheiden, en er is weinig geld voor de aankoop van 
elektronische bronnen. Daartegenover biedt Open Access aan hun gebruikers 
een zeer waardevolle verzameling informatie, waarbij hun eigen collecties in 
het niet verzinken. Het probleem is dat zij deze bronnen niet kennen, tenzij 
ze toevallig iets vinden bij het googelen. Daarom is het de taak van biblio-
thecaris en informatieverstrekker om hun gebruikers te wijzen op deze moge-
lijkheden en om een vlotte toegang tot al deze websites te regelen, bvb. via 
de website van de bibliotheek. Dit impliceert meestal een volledig herdenken 
van het concept en de werking van een universiteitsbibliotheek.

 ― Ook voor hun eigen publicaties zouden ze moeten trachten gebruik te maken 
van de mogelijkheden van Open�Access, om op die manier een breder lezers-
publiek te bereiken dan met hun armzalige lokale tijdschriften. Initiatieven 
zoals SciELO, AJOL en analoge initiatieven in Azië helpen bestaande tijd-
schriften om zich om te vormen tot gratis elektronische tijdschriften die tegen 
een minimale kost kunnen voortbestaan.

 ― Gelijktijdig moeten ze proberen ook institutionele repositories in Open�
Access op te zetten, conform aan het OAMHP protocol voor de uitwisseling 
van metadata. Hiervoor is Open Source software voorhanden, en het kan
ook in samenwerkingsverband worden opgericht. Op deze manier zullen
hun publicaties ook ontdekt kunnen worden via de internationale harvesters. 
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Merkwaardigerwijze moet hier soms een extra hinderpaal overwonnen wor-
den, omdat onderzoekers soms bang zijn hun publicaties via deze kanalen 
aan te bieden: zij vrezen ten onrechte dat westerse onderzoekers met hun 
resultaten zullen gaan lopen!

 ― Een laatste besluit is voor onszelf, in de universiteiten en onderzoeksinstel-
lingen van de westerse wereld. Naast alle andere argumenten die pleiten voor 
Open�Access, verbonden met zijn intrinsieke voordelen voor de vooruitgang 
van de wetenschap, moeten we deze evolutie ook steunen omwille van de 
voordelen die ze meebrengt voor de ontwikkelingslanden. Open�Access bete-
kent het delen van onze kennis met de hele wereld, en dus ook met de arme 
landen. In tegenstelling tot het delen van ons geld, maakt het onszelf hele-
maal niet armer, integendeel!
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