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Toen en nu

Bijeninformatievoorziening
logus. Talloos zijn tussen 1915 en 1940 de
boekbesprekingen en beschouwingen in
het maandschrift over wat hij al lezend en
klasserend aan inhoud tegenkwam. In zijn
laatste jaren kreeg hij een werkplek bij de
LH-bibliotheek, waar een bediende hem
hielp bij aanvoer en verzending!

Het was vast een kenner, de man of vrouw
die die boeken ter tentoonstelling uit de
magazijnen uitkoos: daar zijn bijvoorbeeld
het werkboek van Speelziek waar heel wat
basiscursisten mee opgroeiden, de lange
tijd unieke drachtplantengids voor de bijenteelt van Hensels, de pil van Eva Crane
over bijenhouden in de hele wereld en,
veel ouder, de Duitse Bildergeschichte van
Wilhelm Busch: Schnurrdiburr oder die
Bienen. Die ‘Bilder’ komen we nogal eens
tegen als plaatjes in oude Maandbladen,
toen auteursrechten nog niet zo’n punt
waren. Actuele aanschaffingen liggen er
natuurlijk ook. Bijvoorbeeld ‘Honingbijen’
van Jürgen Tautz en ook het actuele Britse
biodiversiteitsrapport ‘Bee conservation,
evidence for the effect of interventions‘
van Dicks e.a., een boek over de Aziatische
honingbij van Oldroyd en het Bijencahier,
kortgeleden besproken in Bijenhouden.

Dat brengt me op meer recente samenwerking in de informatievoorziening, nu
tussen de NBV en Wageningen UR. In de
digitale Nieuwsbrief van januari stond er
al iets over. Per 2012 kan iedereen gebruik
maken van de databank van het Open
Journal System (OJS) van WUR om alle
jaargangen van het maandblad, van 1898
t/m een jaar geleden, via internet te doorzoeken. Eerder kon dat al via het imkerforum www.bijenhouden.nl, waar vrijwilligers de ‘groentjes’ tot en met 1945 met
behulp van het forumprogramma Snitz
online hadden gezet.
De sectie Documentatie van de WURbibliotheek publiceertvanaf 1992 via het
online- documentatiesysteem ARTIK (van:
artikelen) titelbeschrijvingen met een
korte samenvatting van de meest opvallende inhoud uit het maandblad van de
NBV/VBBN. Men kwam er met het idee
ook de volledige teksten van de achterliggende artikelen op het web te zetten. Van
het een kwam het ander, en zo kwam het
OJS in beeld, maar dan voor alle artikelen
en alle jaargangen. Met veel praktische
hulp van opnieuw de bijenhouders (met
name dank aan Jeroen van Tol voor conversie- en grootschalig scanwerk van veel
naoorlogse jaargangen) en geholpen door
een subsidie van de NBV, werd in dit Jaar
van de Bij de complete digitale publicatie
van de jaargangen 1898-2010 een feit.
Meer over de voorgeschiedenis is op het
Imkerforum te lezen onder ‘Groentjes’.
Dus, wilt u weten wat Astrid Schoots allemaal in ons blad heeft gepubliceerd? Of
dat ene artikel over apitherapie terugvinden dat u toen zo interessant vond?
Nalezen hoe het toe ging op de vorige
Floriade? Meer weten over wat bibliothecaris Van Rhijn lang geleden allemaal
onder ogen kreeg? En wat hoofdredacteur

Oude Bijenbibliotheek

De bijzondere oudjes ertussen stammen
uit wat eens de eigen Bijenbibliotheek van
de VBBN was, een collectie die vooral is
gevormd tussen 1915 en 1940, en wel door
VBBN-bibliothecaris L.J. van Rhijn. In 1935
werden deze boeken en tijdschriften
ondergebracht in de toen gloednieuwe
centrale bibliotheek van wat destijds nog
Landbouwhogeschool (LH) heette. Na
vele jaren van overleg zijn ze in 1982 voor
een deel overgedragen aan de LH en toegevoegd aan de LH-collectie (Beetsma,
1986). Het VBBN-stempel staat er soms
nog in, plus een eenvoudige classificatiecode, met kroontjespen geschreven. Die is
dan van de hand van Van Rhijn, die lang
voor de VBBN de boeken aankocht en uitleende. In het Maandblad berichtte hij
wat er nieuw was aangeschaft en in 1938
maakte hij op hoge leeftijd nog een cata-

Nieuwe databank Maandblad

Joop Beetsma destijds schreef over de
onderhandelingen tussen de VBBN en de
Landbouwhogeschool rond de Bijen
bibliotheek? Ga naar
library.wur.nl/ojs/index.php/bijenhouden.
Het kan ook via de NBV-site.
Volg zo nodig de aanwijzingen onder
Zoektips. Samen met WUR wordt verder
gewerkt aan het zoekgemak in deze databank.
Beetsma, J., 1986. De geschiedenis van de
bijenbibliotheek. Vijftig jaar samenwerking
tussen VBBN en LH. Bijenteelt 88 (4) 108-109.

Kort bericht

Bijen in de Weerribben
Ook dit voorjaar is het mogelijk in het
natuurgebied de Weerribben kasten bij de
wilg te plaatsen. De kosten zijn € 10,- per
plek. Voor dat bedrag mag u maximaal vijf
kasten plaatsen. Het is mogelijk meer kasten te plaatsen tegen bijbetaling van € 2,per kast. Voor aanmelding of inlichtingen:
aaltvanbeek@hetnet.nl.
foto Leo van der Heijden

Ook in de centrale bibliotheek van
Wageningen UR schenkt men aandacht
aan het Jaar van de Bij. Tegenover de uitleenbalie in het Forumgebouw zag ik in
februari een selectie aan bijenboeken uitgestald, onder het beeldmerk van het
Jaar van de Bij. Het Bijenhuis had voor
wat imkerattributen gezorgd.

Boswilg

