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^
^
EN DE WERKTERREINEN VAN HUR AFGESTUDEERDEN.
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den. De Landbouwhogeschool verandert. Landbouwk. Tijdschrift
ÖO(1968)3(Maart)77-80»5 lit.opgn.

^^o^PtP'A. Plaatsingsbureau van, het N.I.L.I., Landbouwk. Tijdschrift
«0(l%8)5(Mei)222-223.(aet 2 tabellen oyer afgestudeerde landbouwk,
*né?enieurs in 1966 en 1967 en hur. werkterrein).
Plaatsingsbureau van het N.l,L.I., Landbouwk.Tljdachrift
79(l9ó7)5(Mei)157(»et 1 tabel over afgestudeerde landbouwk. ingenieurs
ltv 1966 en hua werkterrein),
^15?STç a» p it,
Gouden landbouwhogeschool en het Bosbouwonderwija. Bosbouw,
^d.Soab.ïijdsehr. 40(1968)2 (Febr.)4l-55,4 foto's.(Op p,52 over het
;°utteeltkundig en bedrijfseconomisch onderzoek bij het Celos in
^rir'«®e. Op 53 gegevens over de werkzaamheid van bosbouwers in de
W °^®n* r*®P* in Nederland).
Abstracts of the Agiicuiturel University, Wageningen, The
I9I8-I968,Miscell.faj'ers 1(1968). Landbouwhogeschool
g*n^nKen-The Netherlands, 35O pat;. (Z1« vcor diaa.'a over onderzoek
ia
».-j *.dropen de verwijding naar de nuntrers v,d, dies.'e in de
* Inie*"» o.a. in de 0,r».". rubrieken 3. Social Sciences, 63193,
Cjitv;r
®l History (*ie Curin&r* en Indonesia),631.47, Lend
c»
<li.'ïic'tio*' soil maps etc,, 633» Field and open crop cultivation
dVfzond«rliAk* tropische gewassen), 634.0, Forestry (vele
ov.P
r .in v*Bi.Ned,Indie), 635.655» .oya beans),
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hervorming ven het L.H.-Statuut. Landbouwk.Tijdschr.
S6,5>ï<*br.ni5-I22.
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(Aaoi ;r*»
studiejaar 3964-196$, reie 20 Sept.1965# 24 Fag.
c*ßtr, feibl.L.H. onder nr. Nï.' ?9ó3, 24-3),(Zie p.11-18
°**r 4
Fia#u ••d. L.H. in verb, «el het ontwikkelingswerk. Zie
•Itters 0V*r
conclusies v.d.• J«.:;.F.?.I.CÏ-CoMii»»te' onder voorr» Prof.Sefcerfrerhorn.I^V», over onderwijsbijstand in
Ét4*v ^j-.. "
n'^*. ontwikkelingsï»n>r.?.
0
*6(1%«*!*,?-8*:*ningeR and the developing countries. Neth.J.Agr.Sei.
(»et tabellen over de werkterreinen van de afgestudeerden
ito van de sfgestudeerier» in tropische richtingen 1945c '**
buUenu,î
"F*0 associate exFerts" 1954-1966, over de beurten aan
1952-1959). ,
4
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' ^^«chr -j->VRUl *'C*»tudeerJen van ae Landbouwhogeschool, Landbouwk.
/f^65)l(j
#n#)5.7- i lit.or^, in de tekst.
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-2Hellinga,F., Landbouwhogeschool, honderd afgestudeerden in de studierichting
cultuurtechniek. Wageningen.1957.7 pag.(Aanw. in Centr. Bibl.L.H.
onder nr. Br Kw BU 13)

Ballinga,F., Schets ener hogeschool. Landbouwk. Tijdschr. 78(1966)187-193,
9 lit.opgn. in voetnoten. (Zie ook de "Bijdragen tot de discussie naar
aanleiding ran de voordracht van Prof. Ir F.Hellinga", van reap. P.Bruin,
C.Dorsman, A.Maris en P.M. van der Sluis, in het zelfde tijdschrift,
p,19^-196)(P,M,van der Sluis, Ilaco, wees op de nodige aanpassing van
het studieprogramma v.d. L.H. in verband met het ontwikkelingswerk).
S«llinga,F., Het studiejaar 1966-3967, rede 18 Sept.1967, 26 pag. (Aanw.
in Centr. Bibl. L.H. onder nr. NN 2963,261»).
^•lllnga,F., Het studiejaar 1965-1966, rede 19 Sept.1966, 26 pag,(Aanw. in
Centr. Bibl.L.H. onder nr. NN'2963,251)*
Huy8er,J.p, De ontwikkeling van de landbouw in internationale samenwerking.
Landbouwk. Tijdschr. 80(1968)10(Ckt.)387-391*(Coreferent A.H, Haak gaf
®en aanvulling over de bilaterale hulpverlening en de toekomstmogelijk
heden van landbouwdeskundigen in verband met de hulp aan ontwikkelings
landen),

^aarboek, Landbouwho(o)geschool te Wageningen,1919-19^0,1961-196^ (over
1918/19-1939/40, 1960/61-1963/6*0.-Ook aanw. Dl.1 (19^0/50 en 1950/60).
Inaugurele redes, openbare lessen en levensbeschouwingen. Dl,2.
19^0/50. Dils- en overdrachtredes, I95O/6O Dies- en rectorale redes,
£«gevens betreffende studenten, promotiën,
(In Centr, Bibl.L.H, onder nr. NN 2897, Het laatste deel over 1963/64
8taat in de leeszaal).
^Bdbouw en ontwikkelingshulp; de betekenis en mogelijkheden van de Neder
landse landbouw voor de hulp aan ontwikkelingslanden; een rapport van
Landbouwcommissie Ontwikkelinrßhulp van het Landbouwschap;voorz.O.
stflf, 's-3ravenhage,1964 36 pag.(Aanw. in de Centr.Bibl.v.d. L.H. onder
f
Dr» Brkw CS 5).
^tnäfc0uWh0geSch001 °P een k®®rPunt» Jubileumboek ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Veenman &
£°»«n, Wageningen,1968,38^ pag.(Zie in het bijzonder de voordracht van
rof'lr W.F.Eijsvogei»"Het onderwijs", F»27-^8).
Hai^
C

Discussie en slotwoord,(Samenvatting van de discussie na de
*°ordrachten ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het N.I.L.I.,
3« **ergave van het slotwoord van R,MarisiLandbouwk,Tijdschr. 80(1968)
8 ^*"398.(met de paragrafen: De positie van de landbouwk, ingenieur als
tenaar en de wisselwerking tussen ambtelijke en niet-ambtelijke
B0K«lijkheden„van de landbouwk, ingenieurs buiten het
tyB<tiea*
landbouwkundig ailieu. De aanpassing van het studiejprogramma
do. j* an4houwhogeschool aan de toekomstige behoeften aan afgestubilrf11' ** toekomstige «ogelijkheden van de landbouwk. ingenieur
• 0nt*ikkelingshulp)«
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^°len,H.van der, Zestig jaar NILI. Landbouwk.Tijdschr. 80(1968)10(Okt.)
367-370, 4 lit.opgn.(De geschiedenis van het NILI is geheel verweven
met die van de Landbouwhogeschool; aan de geschiedenis van de laatste
wordt dan ook ruimschoots aandacht gegeven, ook wat betreft de studie
in de tropische richtingen in verband met de ontwikkelingslanden).
^°tman»A.R.van, Uit het archief van het NILI* Landbouwk, Tljdschr. 80(1968)
10(Okt.)371-378, 28 lit.opgn.(met de paragrafen: Van R.H.L.T. en B.
School naar L.H.t Activiteiten in Nederland en overzee tot 19^0.
Onderwijsbevoegdheid. De na-oorlogse periode)«
^finSjF.W.,De leraarsopleiding aan de Landbouwhogeschool. Landbouwk.Tijdschr.
79(1967)12i(Dec)^26-^31,9 lit.opgn.
^ins.F.W.t0ver de onderwijsbevoegdheid van de landbouwkundig Ingenieur.
Landbouwk.Tijdschr. 79(1967)8(Aug.)251-255.
luiaard,J., Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname. Landbouwk.
Tijdschr. 79(1967)H(Nov.) 386-390,Engl.summ.(Het CELOS is een tropische
dépendance van de Landbouwhogeschool).(met 2 tabellen over afgestudeer
den aan de Landbouwhogeschool over 1931/32-1935/36, resp.over 1961/62I965/66 en hun studierichtingen).
Scljane,p
«

<van der.De Landbouwkundig ingenieur
Tijdschr. 79(1967)8(Aug.)24if-2*f7.

in overheidsdienst. Landbouwk.

®ven8ter,J,,De toekomst van de landbouwkundig ingenieur in het bedrijfs
leven. Landbouwk.Tijdschr. 80(1968)10(Ckt.)382-386 (coreferent P.Th.
Smit gaf een aanvulling op deze voordracht).
J.w., De toekomstmogelijkheden van de afgestudeerden aan de
landbouwhogeschool bij de overheid. Landbouwk.Tijdschr. 80(1968)10
(0kt,)379-38l.

