KORTE KRONIEK VANDEBIBLIOTHEEK DER
RIJKS HOOGERE LAND-, TUIN- EN BOSCHBOUWSCHOOL OVER DE JAREN 1900-1916.
Toen schrijver dezer regelen in den nazomer van 1899
aan de Bibliotheek der voormalige Rijkslandbouwschool
begon te werken, was de Catalogus van 1891 dejongste;
het lag dus voor de hand, dat het persklaar maken van
den eersten Vervolg-Catalogus een der eerste behoeften
was. In den loop van 1900 verschenen, werd in 1909 de
tweede uitgegeven; van 1900 tot 1908 werden intusschen
de aanwinsten geregeld gepubliceerd in „Cultura", later
in deze ,,Mededeelingen".
Een belangrijke verandering onderging de Bibliotheek
door de reorganisatie der School in 1904, waardoor, met
uitzondering van de rubriek „Indische Talen" en een groot
aantal Staathuishoud-, Geschied- en Aardrijkskundige werken, de geheele „Tweede Afdeeling" uit de Catalogi
1891—1900 in de bibliotheek der Rijks Hoogere Burgerschool overging.
Gedurende het bewerken van den derden VervolgCatalogus, die in' Augustus 1914 werd uitgegeven, waren
eenige wijzigingen in de systematische indeeling wenschelijk
gebleken, in het Voorwoord op dat Vervolg nader aangegeven.
In druk verscheen in dit voorjaar een systematische
opgave der aanwinsten, verkregen gedurende de maanden
Augustus 1914—October 1915.
Het Bibliotheek-reglement van 1905 bracht een nieuwe
instelling, namelijk die der Handbibliotheken, thans tot
een 36-tal gerezen.
Geleidelijk nam het gebruik der bibliotheek en leeskamer zóó toe, dat een grootere leeskamer dringend noodig
werd ; daarin werd voorzien, hetgeen de aanstelling van
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een nieuwen beambte, belast met het toezicht en met het
beheer der tijdschriften, ten slotte onvermijdelijk maakte;
op de Leeskamer werden encyclopediën, lexica, woordenboeken, atlassen enz. geplaatst ; ook de inmiddels gereed
gekomen Alphabetische Kaartcatalogus vindt daar zijn
standplaats. De - bibliothecaris kreeg een eigen kamer,
waarin thans ook de assistente in algemeenen dienst, die
echter hoofdzakelijk aan de bibliotheek-administratie hare
goede diensten bewijst, werkzaam is.
De eind-volgnummers der diverse rubrieken in de jongste
aanwinsten-lijst doen de belangrijke toename aan boeken
en tijdschriften voldoende zien-, zoo steeg de rubriek
Plantenteelt van 627 tot 1125, Bedrijfsleer van 451 tot
886, Veeteelt van 672 tot 1347, Plantkunde van 184 tot
805, Scheikunde van 228 tot 678, Boschbouw _van 235
tot 623, Tuinbouw van 132 tot 404, Bloementeelt van
32 tot 160, Geologie van 97 tot 552, Technologie van
81 tot 281, en eindelijk Algemeene Landbouwkunde van
886 tot 1580 werken.
In het geheel zijn er thans ± 10.000 nummers, met
± 55.000 deelen in de algemeene bibliotheek; de handbibliotheken bevatten thans gezamenlijk ± 2000 werken.
Tijdschriften, Couranten en overige periodieken waren er
in 1900 ± 80, thans ± 300. In 1915 werden ruim 3700
werken uitgeleend.
Van aan de Bibliotheek gedane schenkingen verdient
gememoreerd te worden die door de Erven Dr. W. C. H.
Staring, bij gelegenheid der herdenking van diens honderdsten geboortedag op 5 October 1908.
Connecties met tal van groote Bibliotheken, zoowel in
als buiten Europa werden aangeknoopt en voortdurend
onderhouden.
Na het ophouden van het „Landbouwkundig Tijdschrift"
werd de ruil met binnen- en buitenlandsche periodieken
voortgezet met de „Mededeelingen van de Rijks Hoogere
Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden Instituten."
Dat het eind-cijfer der bibliotheekbegrooting thans dat
van 1900 verre te boven gaat, valt niet te verwonderen ;
werd in 1900 ± f 1000.— voor aankoop van boeken besteed,
in de laatste jaren is dat cijfer tot ± f8000.— gestegen.
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De laatste beschikbare ruimte voor de plaatsing van
boeken is onlangs in gebruik genomen en zal zéér spoedig
gevuld zijn ; dan zal het gemis van een voldoend Bibliotheekgebouw zich in de ergste mate doen voelen.
Reeds vele jaren maakt het gebrek aan ruimte telkens
verplaatsing der boeken noodzakelijk ; 'dat dit niet tot
storing in het gebruik der bibliotheek en allerlei verwikkelingen aanleiding gaf, daarvoor komt in de eerste plaats
een woord van lof aan den oudsten beambte ter Bibliotheek, den Heer S. M. van Embden, toe, onder wiens
toezicht die verplaatsingen geschiedden.
Laat mij dit kort overzicht besluiten met een herhaling
van den wensch, door wijlen mijn voorganger C. Honigh,
aan het slot van diens „Inleiding" tot den Catalogus van
1891 uitgesproken: „mogen er spoedig betere lokalen
voor de kostbare, eenige landbouwbibliotheek verrijzen".
A. A» VAN PELT LECHNER.

Wageningen, einde Juni 1916L

