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•1.CommissiondaClassification jumelasJID/63-lA;LD (internationale commissie voordelanibou^classific.-itie)
2, Comité exécutifIAft
LD (Bestuursvergaderingvande International
AssociationofAgriculturalLibrariansaniDocumentalists) 3.Diverse bijaanlcomstsninhst kaderdarFédérationIiitar'nationaledoDocumentation.
Doorhstruimtelijk enorganisatorisch aaneer.koppelenvaneenreeks
bijeenkomstenophstgebied-vand^documentatie indatweedehalft
vanseptemberto Parijs,v.'erdtevenseefibi'zondergoode gelegenheid
geboden ook andere bijeenkomstenmee temakendandedriehierboven,
genoemde.Bovendienkondoor eennauwkeurigewerkverdelingaanaantalgelijktijdigebijeenkomstenwordenbijgs.îoondenkonopdeze wijzeeenvrijgoed beeldverkregenmordenvanhetgeheelanda stand
vanzakenopverschillende vooronsvanbelang zijnde terreinen.
Tevenskoneenaantalnuttige contactenwordengelegd eneenaantal
bezoekenaandocumentatieinstellingonworden gebracht.Voordeverdere detailsvanhstprogramma zijverwezennaarde Chronologische
opsommingderwerkzaamheden onder2.
Tenslotte konmordenvastgesteld datmen allerlage vanFranse zijde
zijnuiterste best.gedaanheeft omeenenandertedoen slagenen
alledeurenteopenenalsdaartoe"dewenstekennengegevenwerd.

T.P.Loosjas
F.A3.Koekebakker

-22* Chronolopcigcheopsommingderwerkzaamheden.
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D. BezoekDepartment ofNaturalSciencesUnesco
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Terugreis.
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3_.j_.^Inleiding

.. ••,

Hoewel ogenschijnlijkvanslechtsindirect belangvoordsclassificatie vonda landbouw,dient hier vastgelegd te7/ordendat,Inda
huidige onzekere constellatie,detendenzenheersende inds leidende
kringendartheoreticidorclassificatie vangrote invloed zijnop
het"beleiddatzijdienontavoeren aanwieda landbouwclaseificatiezaken zijntoevertrouwd.Vanuit dshoskvanruttheoretische werkkan
ril.eenbehoorlijke encadrering gegevenworden,aandawerkzaamheden
ophst-gebiedder landbouwclasaificatie.De problemenwaarde lanbouw''classificatiemomenteelvoor staat zijno.s.A)".algeraonoUDC.of.daspecialistische classificatie ontworpendoorDr.3.vonîïsuendorfsron
voorhet eersttoegepast inlistInstitut Internationalde l'Agriculture teRome (kortheidshalveverder 5anteduiden alsIIAclassifica'tie)ofbeide; B)ontwikkeling vanalgemenehulpgetallsnj C)zoeken
naareenuniformenotatiewijzeiD)hoedient eensysteemvantekens.
voordarelaties ontwikkeld te 'ord^nofzaldit eveneens cantraalgeschieden.Deze problemen zijnalleenopteloseenmet eenredelijke
kennisvan-eninzicht inde ontwikkelingderdingenophetgebied
dertheoretische classificatie.Ookdekwestievandebeoordeling in
hoeverrementijd engelddient te investeren inde ontwikkelingvan
fcepcaldesectorenbijdaUDCdanwal inhetkaderder IIAclassificatie ofinhoeverre menzijnkrachtenuitsluitend-ofook-dientte wijdenaande ontwikkelingvaneengoedbruikbaar stelselvan"trefwoorden,
ookdezebeoordeling isvolkomen-afhankelijkvaneer.goed inzicht in
zaken aangaandede algemene huidige problematiek ende ontwikkelingsfasewaarinzichhet classificatietheoratischa denkenmomenteelbevindt.
.
Hieronder zalgetrachtworden eenglobale indrukte geven-vande stand
'vanzakenopditgebied,voorzoverditdoorde besprekingendiebijgewoond werdenendegesprakken,'diemet :1eindividuele onderzoekersafzonderlijk gehoudenkondenv/orden,mogelijk'gemordenis.-Indaallereerste plaatsdient te--worden-vastgestelddatde:'DOH;ŒTG'',-conferentie,
v/aardemeest vooraanstaande onderzoekers o^ hetgebiedderclassificatietheorie aanwezig-.»'aren,algemeen alsuitgangspuntgenomenwerd.
Hetrapport vsn devoorzitterv:ndecomnisr-ie/ID/C (Classificatie*algemeen)droeg zelfstot titel ''AprèsDorking11.Ditrapport werd aan
de orde gesteld enuitdediscussiesIc.vamenenige interessante bijzonderhedennairvoren.
3_.«.2_._Mpnohiërprohischeenpol'hier?rcV;iecheclassificaties
De 2e conclusie vanDorkingdie luidt "There isageneral agreement
that themosthelpful fora.ofclassificationscheme forinformation,
"retrieval isonewhichgroupstermsinto well definedcata^ories_,
whichcanbeused i^sj^ndentljrtoformcompoundsandwhitinwhich
'thetermscanbe arranged inhierarchies where thisconforms tothe
recognized structure betweenthem'1betekent dat eennieuwe area is'ingeluid endatde belangstelling in iegrote monohiërarchisch9 classificaties,althansbijdezeDorking-groepering,tanende is.Ditwilniet
zeggendat degrotemonohierarchischeclassificatiesnietmeerbruikbaar zijnofdat allewerkzaamhedendaaraanalsverlorentijdmoeten
wordenbeschouwd,zoalsextremistenbi.jonderlinge besprekingenlieten
doorschemeren,maarwelbetekent ditdut depol'hiërarchische systemen,
waarmendusalleennet eenhiërarchisch verband binneneen'nauwom-,
schrevenrubriekwerkt,inde-naaste toekomst eenrol zullengaan spelen. De bewerkersvendeze specialistische erstarrteninteresseert-een

_4alofniet incorporeren ingrotemonikiërarchische classificatiesnauwelijksmaar,hetgeende geringebereidheid tot concessies (onderhandelingenbosbouw-Oxford-claseificntiematUDC)vandia zijdebegrijpelijkmaakt.Overalhoort menv.inzelfde ontwikkelingen alsophet bosbouw gebied (zuivsl,métallurgie,visserij?nz.)enbijnavraag bleek
dehouding overalindosekringent.o.v.demonohiërarchischeclassificaties 3:Ù van stijgende onverschilligheid.De specialisten,dat ±3
duidelijk,'zoeker:hun eigen ,7.:g-msnhet iseenfeitdat zijdaarbij
gesteund-/ordendoorde ontwikkelingvende systeïuenvoor automatische
selectie.Eet iszelfszodat ineenvandebesprekingen gesteldwerd
datmeneerstde ont;/ikxelingdarautomatische systemen (hierzijndus
bedoeld zoweldiemetdohand bediend kunnen-/ordenalsde machinale)
dient aftewachten,respectievelijktebostudsronendatmenaands
handdaarvande rangschikkingenderparametersdient tekiezenrespectievelijk teregelen (deGrolier). Indo conclusies van-'Dorking"
wordt niet zovergegaan.Dr.-,r//ordende twee ontwikkelingen,die op
classificatie gibied endie 00het gebiedder systemenvoor "informationretrieval1'beschrevenalstwee onafhankelijke ontwikkelingen,die
menechter ook invirb.-ndmet elkaar zaldienentebestuderenomeen
zoefficiëntmogelijke,afstammingvandevelschillendemogelijkheden
vancombinaties tekunnenbereiken.Zoalstevenseno.i.terecht wordt
göst'il-d,isveelteweinig onderzoek gedaanomhier al enige richtlijnentakunnengeven.
Eengebiedwaarde grote monohiörarchischeclassificatiesystemen viel
eenrolkon ,/ordentoegedacht isdat vande algemene gezichtspunten.
DeGrolier enmethemenige anderenzijnervoorstandersvandatallerleialgemene groepenvanbögrippondie inalle rubriekenweerterugkomen,zoveelmogelijkuniform ontwikkeldworden (ruimte,tijd,
methoden).Dit isinde grote classificatiesreedsgedaanbijv.bij
daUDC .00getallen,degeografische hulpgetallen ende hulpgetallen
voortijd.iSrzijnechterverschil'envanmeninghosvermenhiermee
gaankan.Banganathanende Grolier zijnv n meningdat allewetenschappeneenuniform stelvandeze algemene begrippen kunnengebruiken,*terwijli:andoron'•vanoordooi zijndatuniformiteit opditgebied
voordetv/oogrote groepenwetenschappen (humaniora enerzijds enexactewetenschappen anderzijds)volkomenuitgeslotenis.

Een anderomstreden punt is; gnr.n we toen-ar speciale classificaties
gebaseerd ophet object ofblijvenv/ebijclassificatiesgebaseerd op
het gezichtspunt? Br«band endo Grolier zijnvanmeningdatmenmeer
enmeer ertoo zal overgaan classificatiesporobjectte schappen,
een soort "object associaties11 dusdie zichgroeperenomeenbepaald
object.Andereud''.^r.;ntegen(
•
.
/veranderuw rapporteur)zijnvanmening
datdawetenschap zichvoorlopig ongetwijfeld zalblijven organiseren
volgens (physiologie,anatomie,taxonomie,economie)zolanghetonderwijs steedsenhet onderzoek nogveelal eer.ordeningvolgensgezichtspunt handhaven.3enbelangrijke steunvoorhet laatste standpunt is
ookdatdemethoaenenda oefening inbepaalde methoden typischgezichtspunt-gebonden zijn.Het argument dat de vragenzichdikwijlsom
eenbepaald object groeperen,lijkt eropteduidendatmanvragenbedoeltdie frequenteruitde periferiekomen (journalisten,doorgeefgroepen)danvanwetenschappelijkezijde.

Dan iserde
te/e
stievande notatie.Ishet nodigdat eennotatie een
weerspiegeling geeft vande ingebouwde hiërarchie?Deze vraaggeldt

- 5natuurlijk zovel voor de grote monohiërarchischa classificaties als
voor de specialistische.3a'formuleringvon "Dorking'1 indasen luiddes
;i
The possibility ofuoing,.withineach category, purely ordinal notationwhich doos not rafleetthe hierarchy of subordinate and coordinate classes, appears.to v e of value and neodsfurther study".ITaast
de vra;g of deze functie dus doord-3r.otstia vervuld dient te worden,
staat da vra-g vani-a;:h03pitability;'van can.notatie en de vraagv -^
hst gebruik der symbolen (letters, cijfers,tekaias)terwijl ookdo
wenselijkheid der uitepraekbfi-rheid loer sommigen als sen belangrijk
punt n?..r;rvoren wordt gebracht. Oolck"ananter sprake da problemen dar
normalisatie dir notaties voor all.-;specialistische clnssificaties.De
algemene indruk ie;dat deze notatie.kwestie.33:1secundaire rol,spoelt
maardr-,t ii3 net san erfenis va:idebattan zitten, ,/aarind3zs zaak nog
alsprimair ga-:teldwordt.
' .
3,»„5,»rSalati.3a,darbgrrippsn
Een ander- vr-agwa-•roveruitvoerig van gedachtenward ga.»i^seld was
dia van da "relations fondamentales1'd.w.z.ds relaties dar begrippen
onderling. Voor das. relaties zijn namelijk vanverschillende zijden
tekensystemenof codasystemon ontwikkeld bijv,'door Vnges, doorICervegaint,door hat Amerikaanse Sureau van Octrooien,door Farradaneenz.
Da wenselijkheid v^arialgemeen gevoeld dat hiarinoenhöid zouworden'
gibrecht 3nmanwas van meningdat hier oentaak voorda ? U lag.Voordat achter overda notatie als zodanig gesproken kanworden, zal ook
hier allereerst eon lijst dienen taworden opgesteld van die relaties
tv.,3senbegrippen die nsn algemeen genoeg acht in alle -wetenschappen om
genormaliseerd,ta worden.Genoemd werden begrippen alssveroorzakend,
veroorzaakt door, teinvloed door, eerder, later ènz. Als meer spéciale
relatieb;grippen warden a;ngehaald eilige voorbeelden uit da voor de
biologische wetenschappen ont/ikkelda relatie-lijsten van Pages't.w.s
antagonisme,weerstand, continu enz.). Ook tokens voor"beginen einde
van nat-ties zoudenhieronder vollen.Scheels suggereert dat meerdere
systemen nodig zullen zijn, evenals Eliss dat reeds eerderheeft voor;
;
g33teld.
.
3j»6_.r,OrganisâtJ A v^trvÀ3^-„0rA3r.z.°-'j^3veneenb van verschillende zijden werd als wens geformuleerd d3 samenstelling van een literatuurlijst op het gebied-van de theorie v»n
de classificatie. Speciaal vrnDuitse zijde werd'hierop aangedrongen.
Braband (A3G)heeft de samenstelling v..--nzulk oenlijst op zichgenomen en zal daz3 aan le Jiù aanbieden.Dit is van speciaal belang voor
het vervolg der onderzoekingen envoorde voorbereiding va.nde grote
internationale conferentie opdit gebied inWashington 1f58•Uit de
besprekingen van de voorbereidingen voor deze conferentie is al wal
geblekendat dit de allereerste grote uiteenzetting,tussen alle onderzoekers opdit gebied zal zijn,waar'men tviltrachtenmet de classificatietaeorstische besprakingen definitief uit het inventarisatie-stadium te komen (zoalsda ïraiisendit-ter conferentie noemdens "chacun
montrant son ours") an over te gaan tot een gecoördineerde research
op vele vakgebieden, invale taalgebieden, met alle termarkt zijnde
systemen en voortbouwende op da theoretische grondslagen zoals die
bijv. inDorking duidelijk naar voran zijn gekomen.Het zal van eminent belang zijn dàt ooklïederlraadvan dit onderzoek zijndeel krijgt
(zis ook onder 7.3»)•
3.7«,Wiskunde 3:1terminologie
De wiskundige benadelingdezer vraagstuk'.c-n,zoal3 deze inde Dorking

- 6rasolutionookevsnaangestipt-yjordt,vierddoor Braband (A3G),diezalf
wiskundige is,betwijfeld alseen juistewag.Veeleer zaldephilologische benadering onzaaandacht dienente hebben.De kwestiesvanterminologie,diaeerst opgelostdienentezijn,voordatmanaanclassificaties zalkunnenbeginnen,kwamendanooktelkenstersprake.Ihdit
verbandmag zeker;/elgav/azenv;ordenophetvorkdoorUnescogedaan,
waarvanda raoultatenneergelegd zijnineenzeerlevenswaardigrapportgetitelds "Scientific andtechnicaltranslating,and otheraspectsofthe language problem". Opde terminologie problemenzalbij
de bespreking vandsdoorNederland voorgetitelde ''multipurposeindex"
wordenteruggekomen (zie 5*1•)•
•3*8»Derapporten vanItanganathan
Tenslotte dient nogtjvordenvermeld de bespreking vantweeuitvoerigerapportendie bijde sectie algemene classificatie'wareningedienddoordsbekende classificatiotheoreticusSanganathan (India).
Eet eerste rapportbevatte drie,,uitvoerigomschreven,aanbevelingen
t.'#.1.menbeperke zichtot 3facettenpertoegang,2.de optimale
langtediehet oogvan eennotatie tegelijk kanoverzien isdrietekans,3.de optimale lengte van 3en gehalenotatie alsgeheel is6tekens.De vergadering mm dezedrie a-anbavelingenniet over.Men vroeg
zichspeciaalbijdo2een3eafof\/elvoldoende rekeninggehouden
v/asmethet recente onderzoek ophst gebied vande physiologie vanhet
lazenzoal3d?.tinde Verenigde Statenen inFrankrijkgedaan isrespectievelijk-<vordt.Men oordeeldeverderdat regolsalsdeaanbevolene
-nodalozeverstarring betakenden.
Hattweederapport vanRanganathanhandelde overde classificatie van
goederenendiensten speciaal tanbehoeve vandeuniformiteit onde
normalisatie bijde Internationalehandel enverkeer (Bienset services,Commodities and services),"pecianli.agedacht aandouaneovereenkomstenen aan beroepencla^ificatie.3rwas nog alwatcritiek.
Inderdaad blijkt7/einigrakaning.gehoudentezijnmethetreedsbestaande bijv.opLet gebied darbou;-;raatari;.lenende classificaties
die Brisch (commerciaal)maakt voor firma's.Opgemerktmoetworden,
dat Brischgoennormalisatie vande terminologie beoogtmaartelkens
declassificatie geheelaanpast aande oahoaftenvanzijnopdrachtgever.Sigonlijkisdit voorstalmeervoorde commissiesdie zichop
economisch terreinbewegen..Bovendienwordt eropgewezendat aanduiigonvaneenenanderroodabijde classificatie van Browntavin-

Halanskonden-wijdoor andera-.verkza^mhedendatgedeeltevanda bijeenkomsten datgewijd zou ./ordenaandsnotatievoorstellenvande Grolior (methode ALSTH) niet bijv/onan.3énvandemee.3topvallends eigenschappenvandazanotaties is latzijuit lettersbestaanenzogevormdwordendat allenotatiesuitspreekbanrzijn. Danotatieshebbengeenrol inde aanduidingvaneenofanderehiërarchie.Onbeperkte intercalatie ismogelijk.

- 74»,Classificatieder landbouwwetenschappen.
4.1.Algemene inleiding:.
In1955werd to Brusselbeslotendatdewerkzaamhedenvande commissie FID/6}, endie vandawerkgroep classificatievande IAALDgecoördineerd zoudenworden ineengemengde commissie vanFID enIAALD.
Vanelkdezer organisaties zoudenviervertegenwoordigers indezegemengde commissie zittinghebben.InBrusselwerddestijdseenvergaderingvan?H)/ó3gehoudenwaarbijeenzekere verkavelingderherzieningswerkzaamhodenvoorderubriek 63werd afgesprokenwaarophieronder zalwordenteruggekomen.,
InParijs vondthansde eerste gemengde vergaderingplaatswaarvoor
devolgende agendawas opgesteld;
1.Toepassing vaneen algemene classificatie ofvaneengespecialiseerde classificatie ophet gebied vandelandbouw.
2.Mogelijkhedenvaneenfusiedarbestaande classificaties (inhet
bijzonderUDC en IIA). •
3.Verbeteringendie inde classificatiesdienentewordenaangebracht.
4.Middelen omdeze verbeteringen inderdaad terealiseren.
Dediscussie omtrent punt 1waskort envaagengafradentotdeeerstedereldersgeformuleerde aanbevelingenvande gemengde commissie

(4.7.)
ÏÏatpunt 2betreftkan'verhezen,wordennaarhet corresponderende onderdeelvandit verslag (4.3.)
Punt 3en4zijninditrapport behandeld respectievelijkindeafdelingengewijd aandeherzieningvandeUDC63 (4.4»)©ndeherziening
vande IIA-classificatie (4*5«)
4.2.iIngekomenrapporten
Bijdegsmangde commissie-FID/63-Werkgroepclassificatie IAALDwaren
eenaantal rapporten ingekomont.w,:N
1.v.Frauendorferoverdemogelijkheden'vansamenwerking,fusie of
: anderzins tussende bestaandeclassificaties.
2.Kervegant overhetzelfde (in'welkrapport overigenseveneensalgemenekwesties,niet_de landbouv/classificatiebetreffende,aande
ordewordengesteld bijv.omeenteken intevoerenbijdiepgaande
betekenisverandering vaneenUDC-notatie,welktekendanna 10 jaar
vervallenkan).
Deze rapporten 13112warendebasisvoordabesprekingvandeonderlinge verhoudingtussendebeide bestaande landbouwclassificaties,
v/elkebespreking indóagenda onderde eerstetweepuntenwasopgeno-'
men (zie 4.3.)•
3.Kervegant overd'ewenselijkheid vande verdere ontwikkelingvanrelatietekensvoorfundamentele relaties indeUDC.Dit rapportte
bespreken vielbuitende competentie vandecommissie aangezienhet
ingediend hadmoetenwordenbij F I D / A , classificatie algemeen.In
debesprekingenvandeze laatste commissie bleekdat erverschillendeparallelle voorstellen zijnendatmenallereerst eenvergelijkend onderzoekwil aanbevelen (zie 3.5.)
4.Lauche.Inditrapportwordt eennieuwehoofdindelingvande landbouw voorgesteld.Geziendemoeite omdereeds gebruikte indelingen

^

-8•ovontueelmet elkaarte coördineren,schoenlaat«einigwenselijk
aandaohtt-3gevenaaneen geheel nieuwe indelingdie voorzoverbekend alleengebruiktwordt inhet"bibliografischehandboek van
prof.Lauchedatbinnenkort gereed zalkomen.Het systeemLauche
/ werd overigensalsrevolutionairbetiteld.
5.Schachtmann.Ditrapport bevatte eenpleidooivoorde herziening
vanhet IIA-sehema.
6. Polak. (Czechoslovak!je).Ditrapport bevatte eenpleidooi voor
het gebruikvantrefwoorden,hetgeentervergadering ondersteund
werd doordeheerAriàsvanhet I^AC.Schrijver steldevoortsdat,
indiendekeuze alleenmaar tussenUDC en IIAzougaanhijdevoorkeur aanhet eerste zougevenopvoorwaarde datherzieningen bijwerkingvlug terhandgenomenzalworden.Tevensweesdeze schrijverophetnieuwe classificatiesysteem dat indeUHSS isingevoerd.
7.Stroppel.Dit rapportkanzeergoed alsuitgangspunt dienenvande
revisie van 631.3.
4.3» FusietuasenUDC en IIA classificaties
Uitvoerig isgesprokenovardamogelijkhedenvaneen fusie.Menwas
unaniemvanmeningdattotale fusie totde onmogelijkhedenbehoorde
geziandedivergentiaderuitgangspunten vandebeideolassificaties.
Menwaseveneensunaniemvan oordeeldat gezocht zoumoetenworden
naareenzodanige vormvan samenwerkingdat zoveel.mogelijkovereenstemminggebrachtwordt indepatronenderdiverse onderdelen.Speciaal isditgoed mogelijk alseenvanbeide classificaties eanafdelingnieuflvvenstte ontwikkelenendaarbijoverneemt hetpatroonvan
de corresponderende eventueel reedsbijieandere classificatie ontwikkelde afdeling.Bijvoorbeald:alsmonde631.1 verder t/ilontwikkelen, isgedacht aande invoeringvanhet patroonderbetrokken,
zeeruitgewerkte,afdelingenvande IlA-classificatie.Omgekeerd kan
menbijdeuitwerkingvande basiswetenschappen ofvanvoedselvoorziening bijde IIA-classifioatiede patronen overnemenvande betrokkenrubriekenvandoUDC, •
VanNederlandse zijde werd eanvoorstelgedaandat ertoezoustrekkende samenwerkingtebevorderen,maartevensdie ledenvande IAALD
tehelpendiemettrefwoorden»erken.Dit voorstel zalonder eenafzonderlijkhoofduitvoerigerv/ordenbehandeld (zie4»6.)»
4:.4„t,HerzieningUDC63
Het iszeermoeilijk geblekenbijdeherzieningUDC63ombijdevergaderingen overdeze materie eengoede aansluiting tevindanbijde
vorige vergaderingtwee jaargeledente Brussel ondankshet feitdat
onderdezelfde voorzitter,M.D.Karvegantvergaderd werd.
In Brussel werd nl. eanduidelijke taskverdelingtussendelanden,
wat betreftderevisie vandeUDC63» afgesproken.Onderhetmotto
datdaarvannietsterecht gekomenwas,iswederom ondanksprotest
vanNederlandse zijde,begonnen met eensoort herverkaveling.Uit
het onderstaande staatjemoge blijkenopwelkewijzetewerk gegaan
werd.
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volgende landens
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Nederland finmiddels ingediend)
Fr^nkrijk
631.1
Duitsland
(inmiddels
ingediend)
Duitsland
631.3
Duitsland
Engeland
631.4
Nederland
Engeland
& Frankrijk
631.5v
Duitsland
Nederland
631.6
Engeland
Duitsland
631.8
Frankrijk
Frankrijk (inmiddels ingediend)
632
633/635
ingeland
Engeland
636
Nederland (inmiddels ingediend)
637
Hierbijkannoghetvolgends aordenaangetekend?Nederland heeft
reeds ingevolgedeafspraakvan1955»eenvoorstel ingediendomtrent 631.1endezerzijdsisdanookgewaarschuwd tegenhethernieuwd indienenvanee11voorstelvandezijdevanFrankrijk temeer
daarmenvanplan"blijktte zijnda631.1 bijzonderuittebreiden
aandehandvandebetrokken rubriekenvandeIIA-classificatie.
VanFranse zijdeismenhetTachtermethetNederlandse voorstalniet
eens (hetgeennupastervergaderingbleek)enmenwensteentegenvoorstelintedienen.
,
Betreffendederubriek 631.3'isinDuitslandeenvoorstel voorherzieningbehandeldenverworpenenvervolgenseennieuw.voorstelvoor
eengedeelte vanderubriek ni.deonder-rubriek 631.31 aangenomen
enaandeCommissie Landbouw FID/lAilD .voorgelegd..vDitvoorstel
istervergaderingvandeze commissie nietbehandeld.Hetstandpunt
vanuwrapporteurtenaanzienvanditvoorstel,tegenoverdeDuitse
vertegenwoordigergeuit,isdathetalsnogals"Project d'Extension"
bijdeFIDmoet-//ordeningediend.
Uitdrukkelijk werd dezerzijds gestelddatdeoverhevelingvan631.4
vanDuitsland naarEngeland alleenkangeschiedenwanneermenvoorafheeft vastgelegddatinDuitsland nietsgedaanis,ondanksdat
menhettwee jaargeledanopzichgenomenheeft.Snmenheeft inderdaadinDuitslandookhieraanreeds gewerkt.Hierkunnenwedusalleenmaarmoeilijkhedenvoorzien.Deverhuizingvan631.5v ^ NederlandnaaringelandenFrankrijk hebbenwijalleenmaarkunnen toejuichenomdathierteneerstenognietaanhetproject begonnenwas
ententweededetaakbijzonder zwaarvas,.vooral geziendsrubriek
631.52.Deruilvoor631.6sasdanookgunstig voorNederland.Aan
631.6en631.8schijntinDuitslandnognietveelgedaantezijn,
zodatdezeveranderingenwel zondermeergeaccepteerd zullenworden.
Men '.vn3heterovereensdatin633/635alleenkleinerewijzigingen
wenselijk zijn.Entenslottewat637betreft heeftNederlandeen
voorstel ingediend,waarbijeengrootgedeelte naarde66overgebrachtzalworden.
Besprokenwerd inhstkortdsmogelijkheiddeplantenveredelinghet
gehelenummer 631.5tegevenendeandere gedeeltendie thansop
631.5 staantsverhuizennaareennieuwtescheppenafdeling631.7«
Hetwerdwenselijk geacht 631.9geheeltelatenverdwijnen.Nederland
werd aanbevolenbij631.6eennummertescheppenvoordeagrarische
exploitatievanindustriëleterrsinan.'7atde636betreftwaserspeciaaldev/enseenherzieningtekrijgenvan636.03.

- 10Overhetkortgeledenbij0.3Centrale Classificatie Commissiavande
PIDbinnengekomenvoorstel totwijzigingenuitbreiding vanda rubriek
637*1 Zuivel vandeUDCwerd vangedachten gewisseldmet enigaleden
vandaze commissie.
Het schema voorwijzigingenuitbreiding isdooreenNederlandsewerkgroepgemaakt.
DeEngelse vertegenwoordiger Loydgnatmetdeprincipiële wijzigingen
enuitbreidingengsheolaccoori.,maarheeft ernstig bezwaartegende
plaatsdie voordanieuwe indelinggekozen is,nl.664.37» Datde ontwikkeling inde zuivelindustrie*deae tot een zuivertechnologische
kwestieheeft gemaaktmag,volgsnshem,geen aanleiding zijnderubriek 637»1> Zuivelthansnsarderubriek 664,Chemische Technologie
overtebrengen.Deconsequentiehiervan zounl.zijndat ookdeandere gedeeltenvanderubriek 637» Dierlijk Produktenvroegoflaat
zoudenmoetanwordenverplaatst.
DaDuitse vertegen-»voordigerSchuchmannwasdezelfde mening toegedaans
tegendavoorgestelde wijzigingenanuitbreidingen opzichzelfhad
hijgaenbezwaar,wal echtertegen degekozenplaats.
Zonderresultaatwerd besprokendemogelijkheid (oflieverdeonmogelijkheid)omda 619 inde63 aenplaatsje te gaven, speciaalnaar
aanleidingvanhetrapport Lauche,
Vanda zijdevande Commission internationale das Industries agricoleswerd bepleit om allesvan663/665inde 63ondertebrengen
meteen .0getal.Ditvoorstel leekvrijkansloos,temeerdaarde
voorsteller zelfgeen gebruikervandeUDC bleektezijn.
4.5.,Herzieningvande IIA-olaaslfioatie
IxxhatQuarterly Bulletinvanda LIALDzaleenoproepverschijnen
omhet onderlinge contact vande gebruikersvandeze classificatie
tot stand te brengen.Ter vergaderingwarenviergebruikersaanwezig» (nl.uit Frankrijk,Oostenrijk,HoorwegenenZweden).De in'
voeringv?nnieuwehoofdafdelingen (hoofdletters)voordebasiswetenschappen envoorda voedselvoorzieningwerd bepleit.Uit devergaderingkwamenverschillende stemmenombijda opzetvandaze.schema's zoveelmogilijk bijdebestaande schema'svandeUDC aante
sluiten,zodat eenzekere concordansverkregenwordt.Overdezegelijke patronenwasreedseerdergesproken (zie4.3.)•
Debosbouw zalwaarschijnlijkniet inhet IIA-schemabetrokkenworden.Bennieuwe lettervoorlandbouwhuishoudkundedient teworden
overwogen.Srzaleenvoorstel bijhet Bestuurvande IA4LDaanhangigworden gemaaktvoordeheruitgave vanhat IIA-schema.Dezeheruitgave zalgeschieden onderredactie vanProf.Dr.vonFrauendorfermet
medewerking vanverschillende gebruikers v?.nhet schema.
4.6.HetKedarland.sa voorstal vooreen "Multipurpose Index"hieronderkortheidshalve,..aanteduiden alsMPI
Hethieronderweergegeven voorstelwerd gemaakt omdatda opstellers
deovertuigingwarentoegedaandat
1.indit stadiumnog geen beslissingenkunnengenomenwordent.a.v.
algemene classificatie,specialistische classificatie oftrefwoordenalseventueelmeest aange?;ezansysteemvoorde landbouwwetenschap
2.ondanks alle fusie-enandera internationale besprekingende landbou«bibliothekenen laadbouY/documsntatie-instellingenhet systeem
dat zijtotnog toe gebruiktenongetwijfeld zullenblijvengebruikenendatdusnaastde vele "eigen''classificatiesereenaantal

- 11 .bibliotheken endocumentatie-instellingengevondenwordendie
of7?elUDC,ofwel,IIA,"*ofwel'trefwoordengebruiken.
3.hetzijnnut zoukunnenhebben inaf
r/achtingvande ontwikkelingderdingenopditgebied eensoort concordansvandezedrie
.mogelijkhedenoptestellen.
Hetvoorstelkomtkort gezegd hieropneerdat eenponskiarteiisysteom
gemaaktwordtdatdevolgende ingangenheeft:
UDC63de officiëlecijfers
IIA de landbouvmotaties
.
Engelsetaals agricultural subjectheadings
Franse'taal: motssouches.agricoles
Duitse taal: Schlagwörter,ausdem BereichderLandwirtschaf
twissenschaften
Rubriekenaanduidingen.
Elk begripkrijgt éénponskaartwaaropde tachtig beschikbare kolommenverdeeldmordenoverde genoemde tosgangen.Zulkeenverdeling.
zoubijv.aralsvolgtuit-kunnenzien:

UDC
IIA
Engels
Irans
Duits
Rubriek

15 k o l .
8 kol.
18 k o l .
18 k o l .
18 k o l .
, 3 kol.

Hetponsenzoukunhengeschiedenmet par letteréénkolommet twee
ponsingenvolgenshet r^steemdato.m.doorGarfield beschrevenis
(J.ofDoe.Maart 1954).
ÏTieuwebegrippenworden doorhetmakenvan eennieuweponskaart aan
het systeemtoegevoegd ennaarbehoeftev/ordenhiarvanlijstenafga'•draaid.Geheelmechanischkunnendevolgende lijstenvervaardigd
.worden: •
1,gesorteerd alphabetisch volgens eenderdriestalen
2.gesorteerd systematisch volgens eenderbeide classificaties
3« gesorteerd volgensrubrieken envervolgens volgens een y,in de
beidahierbovengenoemde criteria.
Menkan opdezewijze steedsbijgehoudenlijstenkrijgen,die'öp
allemogelijke lijzendezematerie toegankelijkmaken:indicesop
debeide classificatiesvolgsnsdedriemodernetalen,systemati.sehelijstenvanbeideclassificatiesmetdeconcordans'opdeandere,rubrieksgevjijze sorteringen vinbeide classificatieswelkeop.stellingenhet zoveelmogslijkgelijkmakenderpatronen vergemakkelijken.
'
Tijdenseenmet dit doel gebracht bezoekaanhethoofd vanhetDepartment ofNaturalSciencesvanUnesco,Dr.Holmstromdiegespecialiseerd isinkwestiesvanterminologie kwamendavolgends punten
naarvorens
De grootstemoeilijkhedenzullsnongetwijfeld ontmoetwordenniet
ophetgebieddarmechanischeuitvoeringmaar ophetgebied derterminologie.Immersmankandikwijlsniet preoiesvertalenmet één.
woord omdatde verhoudingvandetalenonderlingniet eenzgn.1-1-1
relatie is.Indetweede plaatshebbendemeestewoordeneencentralebetekenismaardaarnaast,V7atHolmstromnoemt een "penumbra",een
soortkrachtveldvanbegrippen,dat zij,dikwijlswelnietprecies,
maartochwel "ongeveer"dekken.Deze penumbrascomplicerendenor-

- 12malisatievan ieterminologie binnensantaalreeds,maar compliceren
de za--àknogveelmeer alshet omvertalingengaatvanelkaar slechts
gedeeltelijk ofalthansniethelemaal preciesdekkendev/oorden.Dan
isdekeuze vaneannieuw,vanwelke zijde ookgeintroduceerd,woord
moeilijk;menmoet zijnkeuze niette vroegmaken,maar ookniette
laat.
Mat hat oogopdemultipurpose indexwerd opde afdelingvoorbuitenlandse literatuurvnnhetMinistère d'Agriculture gesproken overde
beschikbare landbomv-woordenboeken.
Eengestencild exemplaar van eenonsnogniet bekende uitvoerige
landbouvj-woordenlijst (Projet lexinueAgriculture QSEC,Divisiondes
Conférences,Service deTraduction)werd onster beschikkinggesteld.
Gegevens overdiverse anderewoordenlijstenwerdenuitgewisseld! o.a.
werdgewezen ops Glossaire bilinguesde laTerminologie Américaine,
Agriculture,Vol.I-IV,(American-Francais)»
Watdeuitvoering betreftwerdgenezenophetwerkvandehoerColas
tt3.armesinmiddels contact isopgenomen.De heer Colasheeft n.1,een
frar.s-engelswoordenboek ophetgebied vanwaterhuishouding enafvalwatertot stand gebracht metbehulpvanrandponskaarten.
Tevenswerd gewezen ophetbestaanvaneen stichting opdit gebied
teZurichdie srhaar werkvanmankt viaponskaartanterminologieconcordansen samente stellen.Dewerkzaamhedenvandeze stichting
bejegenzichtotnogtoe speciaal opeconomisch terreindoch blijkensingewonneninformaties iszijbereid haarmechanische apparatuurbeschikbaarte stellen voor soortgelijke objecten op andereterreinen,zulksmede omdeze techniek opdit gebied tehelpenbevorderen.
Alseenvolgende stapkand-^nvermeld wordendathet Bestuurvan
IA-ilDinmiddelsbeslotenheeft eenkleinbedragbeschikbaarte stellenvooreeneerste proefop eenbepaald onderdeelvande landbouww9ten.3ch.ap.Het rapport overdeze pr"-fzalgepubliceerd wordenin
hatQuarterly Bulletinvande iAiLDenmenhoopt daneventuelevoortzettingbijdevolgende bestuursvergadering tekunnen overwegen.
4.7» De resolutiesvande commis,:;ieiluidden alsvolgt:
1.Erkendwordtdat eraanleiding iswat betreft de classificatie
vande landbouwwetenschap,naastelkaar aantehoudentwee typen
van classificaties d.y;.z.eenencyclopedische classificatie voor
de algemene documentatie centra eneengespecialiseerde classificatie voordie gevallenwa-;reenspeciale classificatie nodigis.
Aanbevolenwordt deUDC alsencyclopedische basis-classificatie
te gebruikenenvande gespecialiseerde classificatiesdiavanhet
IIAtegebruiken.
2.Het isonvermijdelijkzo spoedigmogelijkaanhetwerktegaanwat
betreft derevisie vandeze classificaties.
3.Watde begrippen inUDC betreft,vragendevolgende gedeeltenvooralomeenrevisies 631.1,631.3,631.5» 631.6,636.03.Ook schijnt
hetwenselijk tezijndat andere gedeeltenherzienworden zoals
bijv.663/665.
4."v7atde notatie enrevisietechniek betreftwordt het zeerwenselijk
geachtÏ
1e,intevoerende analyse vande soortenrelatiestussendebegrippenomzodoende d3notatie teverbeteren.

2e.intevoereneenspeciaaltekendatonsinstaatzalstellen
directingebruiktenemeneennummerwaarvanda"betekenis
grondigveranderdis,welktokendanna10jaarzalworden
weggelaten.
5.Bijderevisievandelandbouwclassificatieszalbetwenselijk
zijnzoveelmogelijkcoördinatietezoekentussendepatronender
verschillendesystemen.
6.OmbetgebruikvandeUDCtevergemakkelijkenzalbetaanbeveling
verdieneneendrietaligewoordenlijstmetalphabetischeregisters
tepublicerenvandeafdelingenenbegrippenvanbelangvoorde
landbouwwetenschappen.Menzouvoorditdoelkunnentoepasseneen
systeemvan.ponskaarten,watzoukunnenleidentoteengelijktijdigeoplossingvanproblemenophetgebiedvanterminologie,van
concordantieenvanhetgeregeldinvoerenvannieuwebegrippen,
4.8.ToepassingvandeU.D.C,inhetInstitutNationaldeRecherches
Agronomioues,Versailles.
DevormwaarindeUDChierwordtgebruiktisvooralbepaalddoorhet
uittrekseldatD.KervégantvandeUDCvoorhetgebruikindezeende
aangeslotendienstenheeftgemaakt.Mengebruiktechternietuitsluitenddituittreksel,maartevensdegeheleUDCin.all©gevallenwaarindeclassificatorenditwenselijkvinden.Ditlevertindezedienst
geenbezwarenopomdat2personenalleolasseerwerkverrichtenendus
vanverschilleninclasserenweinigofgeensprakeis.Dezezelfde
personengevenookdeUDC-nummersopwanneerervragenvoorliteratuur
zijn,zodatgeenkansbestaatdatvragersnietopalleofopverkeerde
plaatsaninhetdocumentatiesysteemzoeken.Overigenswerddeindruk
verkregendatdeaangeslotendienstenhetgebruikvandeUDCnietgeheelvolgden.
4.9.Detoepassingvande IIA-classifioatiebijdeCommissionInternationaledesIndustriesAgricoles.
Hattoegepastesysteem (voorlandbouwindustrieëneeneigenolassificatieenvoordelandbouwdeIIA-classificatie)heefteenbijzonderheid:menonderscheidtnl.deliteratuurindeeersteplaatsnaarde
gezichtspunten:praktisch-technologisch,wetenschappelijk-technologischenlandbouwkundigenclasseertdeliteratuurgegevensbijvoorkeurindeeerstegroep.Perpublikatiewordtsteedsslechtséénfichegemaaktenditgaclasseerdophst.voornaamste.onderwerp.Bijhet
terugzoekenvanliteratuurmoetmendussteedsnagaanmetwelkeandereonderwerpenhetgevraagdeincombinatiezoukunnenzijnbehandeldenmoetmenookbijdieonderwerpenzoeken.Insidershaddenmet
ditsysteem geen enkelemoeilijkheidhoeweldeverzamelingeenomvangheeftvan300.000fiches.Hetpubliekheeftinhetalgemeen
geen toegangtotdeverzameling.

- 145.....Meuwe_£lgnn8no?het gebied vanint9rnatipnal;3..sgmeny^erlcing;
tussen landbou/zbibliotheken^en^landbou^^docufent^listen.
Uiteraard zijnda besluitenvande bestuursvergadaringvanIAALD
niet allemaalbedoeld omdirect gepubliceerd temorden.Dreirstaat
tegenoverdat ertoch.wel ietsovsrdeplannengezegdkanworden:
5.1.MPI
Erzal eenproefgedaanwordenophet.CentrumvoorLandbouwdocumentatiemet eenonderdeel vande l.-sndbouv/wetenschappanmet een zgn.
MPI (Multipurpose indez)indehoopdaarmee eenwerkelijke bijdrage
tekunnengeventoteenoplossingvandeveleproblemendie thans
ophet gebiedderlandbouwclassificatienogonopgelost,zijn.Eet
doel endewerkwijze vandeïü?Izijnuitvoerigbeschreveninhet
verslagvandebesprekingenv m de classificdtiecommissie indit
rapportwaarheenverhezen.kan'worden (zi9 4«6.).
5.2.AlgemeneLedenvergadering
Hetwasduidelijkdatdo-//ensbestond in 1953een2ealgemeneledenvergaderinguit te schrijven.-Alsplaatsen-vansamenkomst--werdengenoemd Washingtonen lanen. Hoezeer ookvoordegroeivanhetAmerikaanse ledental v^r.IA.*!LDWashingtonwenselijkgeacht magmordentoch
werd ervanSuropase zijde opgewezendat slechtsweinigende gelegenheid zoudenkrijgendeze bijeenkomst bijtewonengeziendedaaraan
verbondenkosten«Menhad vanAmerikaanse zijdewel eenoor'voordeze
stemmenénerwerd eenidea ontvouwd datmisschienmogelijkhedenin
zichzoubergen.Hstvoorstel isinhetkortdatde bijeenkomstvan
de algemensledenvergaderingzichtothet hoogstnoodzakelijke zou
beperkenmaardatvorderde gehele bijeenkomst eentechnisch instructiefkarakter zoudragen.Degedachtengaann.~areenSeminar onbibliographical control inthefield ofagriculture.De lessenzouden
gaanaanda h?.ndvanhet zeerrijkemat.oria.~lvandeUSDept.ofAgriculture. Bovendienzoudenverschillende zoektechniekanbesproken
worden.
5.3.Quarterly Bulletin

vanhet Bulletinwerd bekeken.
5.4»pa activiteitender,"/erkcroepen
Hetwerkvande vijfwerkgroepenwerd éénvooréénnagegaanendemogelijkheden vanverdere activering vantv/eeder commissieswerden bekeken . . . - ' 5.5.Landbouweconomieënreferat3nblad
Bijzonierbelangrijkwpronde besprekingen ophetpunt vanhet al
ofnietentameren van een landbouweconomieënreferotenblad.Devoorzitterzalde onderhandelingen met deleidende figurente Oxford en
devertegenwoordigersvanda organisatie dia eenaanbod totfinanciëleenredactionele steunheeftgedaan,voeren.Alsalgemenerichtlijnzalgevolgdwordendat IAALDinprincipe bereid ismede (niet
alleendus)actiefte zijnopelkterreinv~nbibliografische ondernemingendie ophet gebied darlandbou/Avetenschappenwenselijkmochtenblijk9n.De vormdezermedewerking zaldan steedszomoetsnzijn

-15dat eenlandbouwwetenschappelijkeinstantie samenmet IAALDzijn
schouderseronderzet endatregionaalgezienookinelk landde
samenwerkingtussende regionale vertegenwoordigersvande betrokkenwetenschappelijke instantie enerzijds enIA-iLDanderzijdszal
dienenplaatstevinden.
\
ïïathetNederlandse voorstel inzakeuitbouwvanresp.samenwerking
met "Tropical Abstracts'1betreftwerd besloteneerstd3besprekingenvande voorzitter aftewnchtsnalvorensbeslissingen tenemen.
Manwaswel algemeenvanoordeeldathetgedeeltedatTropical Abstractodekt slechtseengeringe fractie isvanhet geheel (erwerd
gesprokenover l/9). Ookwerd,geopperddatde scheidingniet-tropisch/tropis.chinde praktijkbezwaarlijk zoublijken.
5.6.Adresboek
Onderredactie,vande redacteurvrmhetQuarterly Bulletinzaleen
wereldadresboek vanlandbouwbibliothekenenlandbouwdocumentatieinstellingenvervaardigdworden.Eenkortevragenlijst zalaanalle
thansverzamelde adressen (elfhonderd)verzondenworden.Menhoopt
eenenanderovereen jaarpersklaar tehebben.

- 166.rBazoakena-tnenige bibliotheken anAocumentatieinstellingen.
Voor aanalgemsnebeschouwingr/ordtde lezervanditrapportaanbevolen«
Quelques aspectsdaladocumentation enFrance.Kotioeétablià
l'occasion de la23a.Conférencede laF.I.D.Comitéde ladocumentation.8 0 + 4 hlz.Paris,1957.
en:
Introductionàune visitedesbibliothèquesfrançaises.Direction
de bibliothèquesde France,Service technique.47hlz.Paris,1955»
Inhetvolgende zullennogdie bibliotheken endocumentatieinct8llingenbesproken'worden,dieniet eldersinhetverslag zijnbehandeld envoorzoverdeda^ropgedane indrukkenniet reeds inandere
hoofdstukken zijnverv/erkt.
6.1« Bibliothèque Nationale
*•.

Hetgebouw bestaatuitverschillende "hotels"uit de 17oeeu//die
samengevoegd zijn.Ondermeer isereen imposante ronde tijdschriften-leeszaal vangeweldige afmetingen.Rondomzijnderekkenmet
handbooken-seriesendakastenmetde lopende jaargangen.
Erzijn18^500tijdschriften,v?aarvan3.500buitenlandse.
Slechteeengering aantal (+250)isvoorhetpubliekdirect toegankelijk.De restmoet peraanvraagbriefje -«ordenaangevraagd.Uitleningbuitenhet gebouwvindtnietplaats.Ineenmagazijnruimte in
de leeszaalwordende complete jaargangenvandevoorlaatste twee
jarenbewaard.Oudere jaargangengaannaardemagazijnen inVersailles,vanwaaruit zijvoor inzage inds laeszaalkunnenwordenopgevraagd.
De boekenleeszaal isvannogveelgrotere afmetingen.Aanvraagbriefjeswordenperbuizenpost naardemagazijnengestuurd.De boeken
•wordenopdeplaatsaande leestafel afgeleverd,zonodig,bijaanvrage vante voren,opeenbepaalduur opeenbepaalde dag.
Da magazijnruimtewordtvoortdurend uitgebreid doortussenplaatsen
vanrekken,uitgravingen indediepte entussenbouwvanverdiepingen.
Eengemoderniseerde kelderruimteonderentergrotevandogehele
leeszaalvormtdo catalogi-enbibliografieënafdeling.
De systematische indeling isnogdievant-^eeeeuwengeledenengeheelonvoldoende.
De grotemoeilijkheden,diemenondervindt bijhet aanpassenvande
classificatia aandeze tijd isbegrijpelijk indienmenbedenktdat
bijv.bijda oorspronkelijke indelingmet lettersvoordehoofdklasseneanlettergebruiktv/erd,dis inhethuidige alfabet nietmeer
voorkomt.Deze gehelehoofdklasse diendedus "weggewerkt"te »orden.
De onlerwerpscatalogusoptrefwoordenisvoornamelijkopgebouwdop
trefwoorden,dieuitdetitelmordengenomen.
6.2.,CentreFationaldaRecherchas Agronomiques,Versailles.
Servicede Documentation
De bibliotheekbevat ongeveer 1500lopendetijdschriftabonnementen
eneen500-talafgeslotenreeksen.De boekencollectie isklein,daar
d3meeste boekenindehandbibliothakanvande bijhotC.îI.R.A.behorende institutengeplaatst zijn.Hetnognieuwegabou--'ismodelingericht,
ra^p.r
zalvermoedelijk reedsovereen ja~«rofvijfteklein
zijn.

