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Kennisvermeerdering door informatie

Enkelejarengeledenontstondvrijplotseling indeWestersewereld,gestimuleerddoorhetWeinberg rapport indeVerenigde Staten,een soortalarmtoestand
overdegebreken inde informatiestroom. JMet enigeafgunstweesmendaarbij
opdeOosteuropese landen,waar,dankzijhetcentralistische staatsgezag,reeds
langgrotedocumentatie-eninformatiecentrawarengevestigd enwaar inditopzichteengrotevoorsprong ophetWestenwasverkregen.
NaarhetvoorbeeldvandeVerenigde Statengingmenzichophoog beleidsniveau
beradenoverdevraagwatgedaanzoukunnenwordenomdezegebrekenopteheffen.
Menriep inverschillendeWesteuropese landengezaghebbende enfinancieel
krachtige instellingen inhetlevendietottaakkregende"flowofinformation"
ingoedebanen teleiden.
Ook inonslandvondberaad plaats,maarhelaasmoetwordengeconstateerd dat
mennogsteedsnietveelverder isgekomendanditberaad:eenorgaanbijde
centraleoverheiddat inalgemenezinstimulerendmoetwerkentenaanzienvande
documentatieeninformatie isnog steedsnietgevormd,ondanksveelaandrangvan
verschillendezijden.
Indelaatstejarenisereennieuw soortalarmtoestand indeWesteuropese landen
bijgekomen,ditmaalbuitendeVerenigde Statenom,namelijkdeangstdatde
kloof tussendewetenschapsontwikkeling indeVerenigde Staten (enookinRusland)
endieinWest-Europavoortdurend groter zalworden.Menhaaltdaarbijdeverschillen infinanciële enpotentiëlemogelijkheden tussendeVerenigde Statenen
West-Europaaan.Menconstateert tevensmeteenzekere spijtdatereenintellectueledraineringvanWest-Europaplaatsvindt:vooraanstaande onderzoekersuit
Westeuropese landenvertrekkennaardeVerenigde Staten,omdat zijdaarbeteremogelijkhedenvoordeontplooiingvanhunonderzoekhebben.Men spreekt zelfsde
vreesuitdatovernietaltelangetijdWest-Europa inwetenschappelijk opzicht
totdeonontwikkeldegebieden zalgaanbehoren,met tevensdesastreuze gevolgen
voordemaatschappelijke ontwikkeling.Definanciëleenandere statistischegegevens,diemenaanhaalt,lijkeninderdaad angstwekkend.
Eenzelfde situatiedoetzichoverigensvoorbijvergelijkingvaneenkleinland
alsNederlandmetgrotere landenindeomgeving.Ookdaarbijkanmen,zijhetop
kleinere schaal,dezelfdegevolgtrekkingenmaken.Eneenanaloogverschijnselop
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nogkleinereschaalkanmenconstaterenbijvergelijkingvandeontwikkeling
ingroteconcernsenmiddelgrotebedrijven.
Vooraluniversiteiten (maarookpolitici enpersorganen)gebruikendezegegevensalsargumentatiebijhunaandringenopverhogingvanfinanciëlebijdragen
uitdeoverheidsmiddelen.Zijwensende internationalewedloopvandewetenschapsontwikkeling tekunnenbijhouden,zoweldoorbetereengroteremogelijkhedenvoordeuniversitaire opleiding alsdoorvergrotingvandeonderzoekcapaciteit.
Wijerkennengaarnedewaardevandezeargumentatie,maar zouden toch,medein
hetverbandvanonzeeigentaken,willenwijzenopenkeleandere facettenvan
dezeproblematiek.Ervaltmetnameeenmerkwaardige tegenstelling teconstaterentussendeargumentatievoor eenverbeterd internationaal informatiesysteemendeargumentatievooreenverbeterdenationaleuitrusting,teneinde
met succes teblijvendeelnemenaandewetenschapsmarathon.Zou immershet
vraagstukvande"freeflowof information"zijnopgelost,danzoudeargumentatievoorhetmet succesdeelnemenaandewedloopvandewetenschapsontwikkeling-andersdanuitprestigeoverwegingen-veelvanzijnwaardeinboeten.
Vanzelfsprekend gaatdit slechts totopzekerehoogteop,omdatde teverkrijgen informatiegeenwaardeheeft indienmenniet instaat isdeinformatietebegrijpenenteverwerken.Hetblijftderhalvenoodzakelijkdatmen
hetgeenaanhetfrontvandewetenschap gebeurt,moetkunnenvolgenendaarvoor zijneigenactiviteitennoodzakelijk.
Tochligthetniet zondermeervoordehanddateenland afzakttoteenwetenschappelijk onontx-jikkeldgebied alshetnietofnietmeerbehoort totde
groteprijswinnaars indewedloopvandewetenschapsontwikkeling.Maardaarvoor zullendanwel tweevoorwaardenvervuldmoetenzijn.

Voorwaardenvooreengoede kennisoverdracht
Deeerstevoorwaarde isdathetbetrokken landmoetkunnenbeschikkenover
behoorlijkuitgeruste "ontvangstcentra"voordeinternationale informatie;de
tweedevoorwaarde isdatallendienationaalbijdedoorstroming enverwerkingvandeze informatiezijnbetrokken,debetekenisvandeze informatieinzienendeze informatiedeskundigkunnenhanteren.
Voordevervullingvandeeerstevoorwaarde zijnnodigdocumentatie-eninformatieinstellingen diegoed zijnuitgerust (materieelenpersoneel);voor
devervullingvandetweedevoorwaarde ishetnoodzakelijkdatnietalleen
ditpersoneelmaar ookdegebruikersvande informatiegoed zijnopgeleiden

getraind.Zijndezebeidevoorwaardenvervuld,danbehoeftdeontwikkeling in
eenkleinland zekernietonder tedoenvoordie ineengroot land.Weliswaar
zalhetkleine landnaarverhoudingminder eerste-prijs-winnaarshebbendanhet
groteland,maardaar staattegenoverdatdeontwikkeling opeenbreedvlak
vaakbeter zalzijn,omdathetkleine land,meerdanhetgroteland,profijt
zalkunnentrekkenvanzijninternationaleoriëntatie.
Eenbijkomende,maarnietonbelangrijke,factor isdatdezewijzevanwerken
heelwatminder eistvandefinanciëledraagkrachtvanhetland dandeontwikkelingvaneigenresearch-programma's ophetgehelefrontvandewetenschap.
Helaas zijnwijernietgerustopdat inonslandhet inzicht indebetekenis
vandeverwervingvankennisdoormiddelvandewetenschappelijke entechnischeinformatievoldoende isdoorgedrongen.Indepraktijk stuitenwijdaarvoornogtevaakopeengebrekaanbegrip tenaanzienvanhetwezenendebetekenisvandocumentatieeninformatie.Nogontmoetenwijhooglerarendiemenengenoeggeinformeerd teblijvenoverhunvakgebied doorhetnazienvanéén
referatenblad enenkelevaktijdschriften;nogzijneronderzoekersdieervan
uitgaandatdedocumentatiehungeenenkelnieuwelementvoorhunonderzoek
kanopleveren;nogworstelen studentenmet scripties zonderenige instructie
overdewijzewaarop zijhunliteratuuronderzoekmoetenaanpakken;nogzijn
erdirecteuren dievoorfuncties indocumentatieeninformatieeensoortnegatieveselectie toepassenonderhetmiddelbareenlagerepersoneel;nogis
hetmoeilijk,zonietonmogelijk,enigewaardering teverkrijgenvoorfuncties
die zijngerichtopinformatie-overdracht.2

Eisen te stellen aan hendie belastzijn metinformatie-overdracht
Het lijktdaaromgewenst nogeenszeer inhetkorteenoverzicht tegevenvan
deeisendiemenmoet stellenaandegenendiemoetenzorgenvoordeinformatieoverdracht envandemogelijkhedendieer inonsland inhetalgemeenenvoorde
landbouw inhetbijzonder zijnzichdetechniekenvande informatie-overdracht
eigentemaken.3

Menvergelijkehetrapport "Taakomschrijving archief-,bibliotheek-endocumentatiepersoneelinbedrijven" (NIDERpublikatienr.405)'s-Gravenhage,1967.
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Eenuitvoeriger overzichtvanD.J.Malthaonderdetitel"Educationininform-

ationwork inrelationtothetypeofinformationneeded atvarious levels"is
verschenen inde"papers"vandeInternational ConferenceonEducationfor
Scientific InformationWork,ASLIB,London,April 1967.(stencil)

Er zijntweeinformatiestromendieinhetbijzonderonzeaandachtvragen,nl.
dievanonderzoeknaaronderzoekendievanonderzoeknaarpraktischetoepassing.Indeeerstestroom zijnerdriegroependievoor informatie-overdracht
dienen tezorgen,nl.deonderzoekers,dedocumentalistenendeliteratuuronderzoekers;indetweede stroom tweegroepen:de literatuuronderzoekers(informationofficers)endevoorlichters.De scheiding tussendocumentalisten,literatuuronderzoekers envoorlichters isniet scherp;invelegevallenoverlappenhuntakenelkaar.
Inhetverbandvandeinformatie-overdrachtkanmendevolgendeeisenformulerenvoordezegroepen:
De onderzoekers

Eenonderzoekermoet instaatzijnovereendoorhemverricht

onderzoek eenverslag samentestellendat slechtshetessentè'lebevat,logiscl:
isopgebouwd,elketwijfeloverdebedoelingvandeauteuruitsluit endelezerdegelegenheid biedthetzijhetonderzoekteherhalen,hetzijuithetverslagdedoordeauteurgetrokkenconclusies zelfstandig afteleiden.Hetverslagmoetobjectief zijnenmag geensubjectieveoftendentieuze elementenbevatten.
Eenonderzoekermoetbovendien instaatzijnopobjectievewijzeeenmondelingeuiteenzetting overoftoelichting opzijnonderzoekenderesultatendaarvantegeven.
Tenslottemoetdeonderzoeker zijnvakgebied zodanigbeheersendathijin
staatmoet zijndestandvandekennisopdatvakgebied ineenoverzichtweer
tegeven.
De documentalisten

Eendocumentalistmoet instaatzijnuiteenwetenschap-

pelijkepublikatieopzijnvakgebied eenreferaat samentestellendat inzeer
gecondenseerdevormdeessentievandiepublikatieweergeeft.Hijmoetbovendieneenkritische selectiekunnenmakenuitdeliteratuurdieeventueelin
aanmerkingkomtomgerefereerd teworden,tegendeachtergrondvandedoelstellingenvandedocumentatiedienstwaarinhijwerkt.Hijzalmoetenzorgen
datdegemaaktereferatenwordenvoorzienvande inde1ingskenmerkendienodig
zijnomdereferatenonder tebrengen indesystemendiebijdebetrokken
dienstwordengebruiktenhijzalzijnbijdragemoeten leverenaanhetverder
uitbouwenvandezesystemen.
De literatuuronderzoekers

De literatuuronderzoeker indeeersteinformatie-

stroom (onderzoeknaaronderzoek)moet instaatzijndeonderzoekers,gevraagd
ofongevraagd,dieliteratuurinformatiestegevendiedezeonderzoekersnodig
hebbenbijdeuitvoeringvanhunonderzoek.Hij zaldaartoeeengrondigekennismoetenbezittenvanderecenteliteratuurophunvakgebied.Hijzalvoorts
instaatmoeten zijnovereenopgegevenonderwerpeenliteratuurrapport samen
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testellendatmoetvoldoenaandebehoeftenvandeopdrachtgever.Daartoe
zalhijineenopenhartige sfeermondeling ofschriftelijkcontactmetdeze
opdrachtgevermoetenonderhouden.
Ishijwerkzaam ineeninstellingwaaronderzoekwordtverricht (b.v.eeninstituut),danzalhijzichvoortdurend opdehoogtemoeten stellenvanhetlopendeonderzoek envandeplannen tenaanzienvannieuwonderzoek teneindein
staat tezijndeonderzoekers teattenderenopvoorhen interessantenieuwe
literatuur.
Isdeliteratuuronderzoeker verbondenaaneencommerciële zaak (werkthijdus
indetweede informatiestroom),danzalhijmoetenzorgendathijdieinformatiesverzamelt dienodig zijnomzichvoordoendeproblemenop telossen.Bovendien zalhijvoortdurend moeten speurennaarnieuwewetenschappelijkeontwikkelingendievanbelangkunnenzijnvoor toepassing inhetbedrijf.Hijzal
zichbij zijnwerkniet alleenmogenbaserenopdedocumentatiedieheteigen
bedrijfheeft,maarhijzalookgebruikmoetenmakenvananderedocumentatieeninformatiediensten.Het zalzijnwerk tengoedekomenindienhijpersoonlijkecontactenkanonderhoudenmetonderzoekersdiezichbezighoudenmetonderwerpenwaarinhetbedrijf isgeinteresseerd.
De voorliahters

Hetbehoortniet totdeprimaire taakvandeonderzoekerte

zorgenvoordedoorstromingvanderesultatenvanhetonderzoeknaardepraktijk.Deonderzoeker kanvolstaanmethetwetenschappelijkeverslagvanonderzoek.Devoorlichter zaldaaromdekanalenmoeten zoekenwaarlangsderesultatenvanhetonderzoekhuntoepassing kunnenvindenindepraktijk.Voordeze
kanalenkanhijgebruikmakenvanvele communicatiemiddelen.
Vooralles zalhijechter instaatmoetenzijnderesultatenvanhetonderzoek,
zoalsdiezijnneergelegd indeverslagenvanonderzoek,te"vertalen"voor
depraktijkendaarbijaantegevenwelketoepassingen indegegeven(nationale)situatiemogelijk zijn.Hetdoorgevenvan informatieskanperiodiek (b.v.
ineentijdschrift)ofincidenteel (b.v.indevormvanbrochuresofvlugschriften,ofmondeling)geschieden.
Bovendien zaldevoorlichtermoetenfungerenalsvraagbaakvoordepraktijk.
Het isduidelijkdatookhijdaarvoor gebruikzalmoetenmakenvanalledocumentatie-eninformatiedienstendievoorhemtoegankelijk zijnendatook
voorhempersoonlijke contactenmethetonderzoekvangrotebetekeniszijn.
Ditcontactkaninbepaaldegevallenzelfszovergaandatvraagstukkendie
zichindepraktijkvoordoenviadevoorlichter aanhangigwordengemaaktbij
hetonderzoek.
Als intermediair zaldevoorlichter terdegeopdehoogtemoetenzijnvande
praktijkentevens inzichtmoetenbehouden indevooruitgangvanhetweten-
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schappelijkonderzoekopzijnvakgebied.

Opleidingsmogelijkheden voorinformatie-overdracht in ons land
Het zalduidelijkzijndatdeopleidingvoordezeverschillendegroepenniet
overéénkamgeschorenkanworden.Infeite isvoorelkegroepeenafzonderlijk
cursusprogrammanodig.Tendelehebbenwijditinonslandkunnenrealiseren,
zoalsblijktuithetvolgende.
Cursussen

voor studenten

Bijzijnopleidingdientdegevorderde studenttele-

renliteratuuroptesporenentebestuderenendaaruiteengoed leesbaaroverzicht samentestellen.Bovendienmoetdegevorderde student lerenzelfstandigeenwetenschappelijkonderzoekuittevoerenenhierover eenverslagte
schrijven.
Eencursusvoor informatie-overdracht voor studentenvaltdaardooruiteenin
tweegedeelten,nl.eengedeelteoverliteratuurstudie enhetschrijvenvan
eenliteratuurrapport eneengedeelteoverhetmakenvaneenverslagvaneen
onderzoek.Hetkomt erdaarbijvooralopaandatdestudentenzoveelmogelijk
oefeningenkrijgen.Indecursus 1966/1967voor studentenaandeLandbouwhogeschoolisditprincipethansdoorgevoerd.
Cursussen

voor onderzoekers

Indepraktijkblijktdatcursussenvoorstuden-

tennietvoldoende zijn.Indeeersteplaatshebbenveleonderzoekers eendergelijkecursusnietgehad;indetweedeplaatshebbendeonderzoekersbehoefte
aaneendiepergaandebehandelingvanhet schrijvenvanprimairepublikaties
endebetekenisvandeliteratuurinformatie.Daarom ishetvanbelang speciale
cursussenoverpublicerenenliteratuurdocumentatievooronderzoekers tegeven.
In1966heeftPudocdezevendeachtereenvolgende cursusvooronderzoekersgeorganiseerd.Ookindezecursussenwordtveelaandachtbesteed aanzelfwerkzaamheid.

Cursussen voor literatuuronderzoekers

en documentalisten

Hetspreektvanzelf

dat literatuuronderzoekers endocumentalisteneendiepergaande trainingmoeten
krijgen inalleonderdelenvandeliteratuurrecherche.Daartoebehorendeonderdelen:
Grondslagenvanclassificaties
Ontwerpenvaneenclassificatie
Andere systemenvooropslag enverwerkingvanliteratuurgegevens,waaronder
trefwoordsystemen enmechanischeverwerking
Soortenenaardvanbibliografischebronnen
Kennisvanbibliografischebronnen
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Bibliografischebeheersing enrecherchevanoctrooien
Recherche-methoden inhetalgemeen
Organisatievandewetenschap enderesearch
Organisatievanbibliotheken,archievenendocumentatie-eninformatiediensten.
Depraktischeoefeningendie indecursussenvoor literatuuronderzoekers in
Nederlandwordengegevenbestaanondermeeruitoefeningen inhetmakenvan
referatenenhetmakenvanvierliteratuurrapporten doordecursisten.Gebleken
isdatjuistdezeoefeningenveelbijdragentotdevormingvandeliteratuuronderzoekers.
Dezecursussenwordenjaarlijks georganiseerd doordeGemeenschappelijkeOpleidingscommissie (G.0.)vandeNederlandseVerenigingvanBibliothecarissen
(N.V.B.),hetNederlands InstituutvoorDocumentatie,InformatieenRegistratuur (NIDER)endeNederlandseVerenigingvanBedrijfsarchivarissen (N.V.B.A.).
Cursussen

voor voorlichters

Cursussenvoorkennisoverdrachtdoorvoorlichters

zijnvooralontwikkeldvoordelandbouw.Deafdeling Voorlichtingsmethodiek
vandeDirectieAlgemeneVoorlichtingszaken organiseerde in 1966de I2ecursus
"Hetgeschrevenwoord indelandbouwvoorlichting".DoorPudocwerd ookaandeze
cursusmedewerkingverleend.
Ook inandere landenbestaandergelijkecursussen;opinternationaalniveauorganiseerthetInternationaalAgrarischCentrumjaarlijks eencursus"Rural
Extension".
Dezecursussenmoetenvooralwordengerichtopdeoverdrachtvan informaties
opdepraktijk,hetgeen inhoudtdatveelaandachtmoetwordenbesteed aantaal,
stijlenvormgevingvande"boodschap"diedeinformatiebevat.
Eenbijzonderheidbijdecursus"Hetgeschrevenwoord indeLandbouwvoorlichting"isdatdebeoordelingvandegemaaktewerkstukkennietalleengeschiedt
doordedocentenmaar ookdoordegebruikers,deboerenentuinders.
Cursussen

voor gebruikers

Eenenkelemaalhebbenwijmedewerkingkunnenverle-

nenaancursussenvoordegenendiegebruikmoetenmakenvandedocumentatie in
alleaspecten.Hetdoelvaneendergelijkecursus,georganiseerd doorhetNIDER
onderauspiciënvanhetKoninklijkInstituutvanIngenieurs,genaamd "Informatie
doordocumentatie",is"dedeelnemersalsgebruiker inzichttegeven inhet
doelvandeliteratuurdocumentatieenindemethodendievoorhetverkrijgenvan
literatuurinformatieswordentoegepast".

De noodzakelijke verbeteringenin de informatie-overdracht in ons land
Er zijninons land-eninhetbijzondervoordelandbouw-dusvoldoendemo-
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gelijkhedenvoorverschillende categorieënomzichdetechniekvandeinformatie-overdracht eigen temaken,zowelvoordiegenendiedeinformatie-overdracht
alsberoepkiezen (documentalisten enliteratuuronderzoekers),alsvoordiegenenwaarvoor informatie-overdracht eenaspectvanhunarbeid is (onderzoekers
envoorlichters).Hiermede isalthans eeneerste stapgezet inderichtingvan
eenverbetering vandeinformatiestromen inonsland.Wijbeschouwenhetalseen
voorrechtdatPudoc eenbijdrageheeftkunnen leveren inhetopbouwenvandit
stelselvancursussen.
Incidenteel gebeurtookoverigensheteenenander.Hetaantal instellingendat
zichbezighoudtmet informatie-overdracht neemt toe.Daardoorkanookvooreen
centraledocumentatie-eninformatieinstellingalsPudocde informatieverstrekkinggemakkelijker enbeterverlopen.Maar eenvolledigbevredigende toestand
istoch zekernognietbereikt;daarvoor zijndeverbeteringen teincidenteel
enteveelafhankelijkvanhet inzichtenhetdoorzettingsvermogenvanenkelen.
Eengoedvoorbeeldvanhetgeenopdezewijzebereiktkanwordenvormendedocumentatiepools,waarinverschillendedocumentatiediensten samenwerken.InNederlandbestaanreedsongeveer 15vandergelijkepools.Eenenigermategesloten
netwerkvandocumentatie-eninformatieinstellingen,verdeeldnaarvakgebieden,
bestaat echternog steedsniet.Omdittebereikenzalhetthansgevoerdeberaadmoetenuitmonden inhet totstandkomenvaneenstimulerend centraal lichaam
enzalhet inzichtmoetenrijpendatvoor eenklein land alsNederlanddeinformatie-overdracht essentieel isvoordekennisvermeerdering.
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Pudocin1966

DebeidesectorenvandeactiviteitenwaarmeePudoc isbelast -hetverzorgen
enuitgevenvanwetenschappelijkepublikatiesophetgebiedvandelandbouwen
het instandhoudenvaneencentraledocumentatie-eninformatiedienstvoorde
landbouw-hebbenin1966eenverschil inontwikkeling teziengegeven.Bijde
afdelingPublikaties zettedeontwikkelingdiezichinvorigejarenhadafgetekend,voort.BijdeafdelingDocumentatieenInformatieontstond eenbreuk
methetverledendoordeverhuizingvanPudocwaardoor -voorheteerst -een
ruimtelijke scheiding tussenbibliotheekendocumentatieoptrad.
DeafdelingPublikatiesvertoont reedsverscheidenejareneenduidelijkeontwikkeling inderichtingvaneenuitgeverijvanwetenschappelijkepublikaties.
Erzijnmetnamevelepuntenvanovereenkomstaantewijzentussendezeafdelingensoortgelijke instellingen indecommerciële sector.Evenalsbijparticuliereuitgeversgeldtvooronsdatwijvoorelkeuit tegevenpublikatie zullentrachteneenmartkanalysetemakenendaarbijnietalleendeafzetmogelijkhedeninNederlandbeschouwenmaarookenvooraldieinhetbuitenland.Eveneensgeldtdat slechtsdantothetuitgevenwordtbesloten indienredelijkerwijzeverwachtmagwordendatdefinanciële consequentiesvoorPudocaanvaardbaar zijn.EnookgeldtvoorPudocdathetvanessentieelbelang iseenuitgeversfondsvanredelijkeomvangtekunnenverzorgen.Daardoor immerskanmeer
efficiëntwordengewerktenkrijgtPudoceengroterebekendheid bijdenationaleeninternationaleboekhandelenbijde instellingendiepotentiëleafnemerszijn.
Er zijnechterookverschillenmetdeparticuliereuitgevers.Indeeerste
plaatsmagPudoc-als stichting-geenwinstmakenenheefthettottaakuitgaventeverzorgendieinhetalgemeennietofnauwelijkswinstgevend kunnen
zijn.IndetweedeplaatskanenmoetPudocdoor zijnbijzondere structuurveel
meeraandachtgevenaanderedactioneleverzorgingvandeterpublikatieaangebodenmanuscriptendanwaartoeeenparticuliereuitgever instaat is.Eenessentieelkenmerk immersvandeactiviteitenvanPudoc isdatdezemoetenzijngerichtop"debevorderingvandelandbouw" (art.3vande statuten).Zulkshoudt
vooronsgeval indatderesultatenvanhetlandbouwkundig onderzoekopeenzo
goedmogelijkverzorgdewijzegepubliceerd dienenteworden.
Eenderdeverschilme£departiculiereuitgeverij isgelegen indeverscheidenheidvantakendiePudocopzichkannemen.Dezebeperkenzichnamelijkniet
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totdievaneennormaleuitgeverij,maarvertonen talrijkevarianten,vooral
liggende indesfeervandedienstverlening:optredenalsproducent,maarniet
alsuitgever;uitsluitend fungeren alsdistributieapparaat;overnemenvande
bureauredactie endeadministratie;verzorgingvantypografischeontwerpen;gevenvanadviezen.
Wijmenendanooktekunnen stellendatdeafdelingPublikatiesvanPudocthans
isuitgegroeid toteenwetenschappelijke uitgeverij,maaraandeanderekant
eenbijzondereplaatstemiddenvandewetenschappelijkeuitgeversinneemt.

OokdeafdelingDocumentatie enInformatieheeftbijzonderekenmerken temiddenvansoortgelijke instellingen.Dezecentraledocumentatiebestrijkteen
zeerbreedgebied enheeftookeenzeergevarieerdekringvangeinteresseerden.
Zijheefthaardocumentatie inhoofdzaakgebaseerd opbronnendiezijverwerft
vanderdenenbouwt slechtsgedeeltelijk zelfhaardocumentatiemateriaal op.Zij
isnietgelieerd aaneenbibliotheek,maarmaaktgebruikvanvelebibliotheken.
Erbestaan evenwel inonsland eninhetbuitenland vergelijkbare instellingen,
zowelophetgebiedvandelandbouwalsdaarbuiten.
Deze afdelingheefteenlangereontwikkeling achterderugdandeafdelingPublikaties indehuidigevorm:menkanzeggendathaarbasisreeds in1945werd
gelegd enzijsedert 1951-hetjaarwaarinhetcentrumvoorLandbouwdocumentatiealsonderdeelvandeafdelingDocumentatieenPublikatiesvanhetMinisterie
vanLandbouwwerd opgericht -haarhuidigeorganisatievorm heeftgekregen.
Tochisinhetbijzonderderuimtelijke scheidingvandeafdelingDocumentatie
enInformatievandebibliotheekvandeLandbouwhogeschool aanleiding geweest
degrondslagenvandezedienstopnieuwonderogentezien.
Naastdezeaanleiding isstellig ookdeontwikkelingvandedocumentatieeninformatieinalgemene zinvaneenopdepraktijk ingestelde techniek toteen
"information science"redenvoorbezinning.Daarbij zijnwijeronsechterzeer
welvanbewustdathet introducerenvannieuwemethoden-waarbij indeeerste
plaatsmoetwordengedachtaancomputertechnieken -verantwoord dienttezijn.
Tochzalaandeanderekanteenonderzoeknaarnieuwemethodennietuitdeweg
gegaanmogenworden.
In 1966isdaaromeenkleine internewerkgroepgevormd dietottaakheeftnieuwe
methodentetoetsenaanhunbruikbaarheidvooronzedoeleinden.Dezewerkgroep
isthansbezig zichopdehoogte testellenvanmodernemethodenvoordocumentaireinformatiediebijanderedocumentatie-eninformatiedienstenbestaan.
Bovendienvolgt eenvanonzestafmedewerkers enkeleoriënterende cursussenover
automatisering.
Gebleken isalweldat stelliggeenpasklaarprogrammavaneenandere instelling
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overgenomenzoukunnenworden.Indienverdere stappenopdewegvanautomatiseringgezetmoetworden,zalditdienen tegeschiedenopbasisvaneenvoorde
doeleindenvanPudocontworpenprogramma.
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Redactie, uitgeverij en drukkerij

EenvandetakenvanPudoc,statutairvastgelegd,ishetverlenenvanhulpaan
deinstellingenvanlandbouwkundig onderzoekbijhetpublicerenvanderesultatenvanonderzoek.
Inartikel3vandestatuten isdezehulpverlening naderomschreven.Indepraktijkheeftdeuitvoeringvandeomschreventakenzijnvormgevonden indeafdelingPublikaties.Aanvankelijkwasdeaandachtvandezeafdelingvrijwelgeheel
gerichtopredactiewerkzaamheden.Indeloopderjarendeedmenookeenberoep
opdeafdelingvoor anderedanredactionelehulpofadviezen.Meer enmeerbleek
erbehoeftetezijnaanhulpverlening bijdetypografischeentechnischeaspectenvanpublikatievervaardiging enaanhulpbijdeverspreiding enverkoopvan
uitgaven.Deontwikkelingmaaktehetnoodzakelijkdeinterneorganisatievande
afdelingnader tebezienennooptetotmaatregelenomaanallebehoeftentekunnenvoldoen.Eenomstandigheid dieeveneens zijninvloed deedgeldenwasde toevoegingvaneenhuisdrukkerij aanhetapparaatvanPudoc.
BinnendeafdelingPublikatieskunnenthanseengrootaantalgevarieerdewerkzaamhedenwordenopgevangen.Allereerst isdithetbureauredactiewerk aande
eigenuitgavenvanPudoc,zoalsdereeksVerslagenvanLandbouwkundigeOnderzoekingenenandereafzonderlijkverschijnendeuitgaven.Maarookaanhetredactiewerkvande inhoudvaneenpublikatiekanaandachtwordenbesteed.Voorts
zijnaandeafdelingmedewerkersverbondendiealleaspectenvandetypografischevormgevingkunnenuitvoerenofdaaroverkunnenadviseren.Ookalletechnischevraagstukkendiebijboekverzorging aandeordekomenkunnenwordenopgelost.Indeorganisatievandeafdeling iseenapartesectieopgenomenvoor
hetbehandelenvanbureauredactiewerk tenbehoevevanwetenschappelijketijdschriften.

Deomvangvandewerkzaamhedenvertoonde sindsdeoprichting eenvoortdurende
groei.Ook in 1966washiervan sprake.Weliswaarniet inallefacettenvanhet
werk,maarhet totaalbeeld isbredergeworden.
De sectorboekenendesector tijdschriftenhadden tezamenbemoeienismetde
verzorgingvanruim5.600pagina's.Indesectorboekenwasditaantal4.260;
indesectortijdschriften 1.400.Inhetvoorafgaandejaarwasdit3.700enruim
1.900.Ogenschijnlijk iserbijdetijdschrifteneenteruggangvanhetaantal
behandeldepagina's,maar infeiteisdehoeveelheidverwerkte stofvrijwel

gelijkgebleven.Hetaantalpagina's incijfersuitgedruktwasminder omdathet
Landbouwkundig Tijdschrift ingroter formaatwerduitgegeven.Detoenamevande
behandeldepagina's inde sectorboeken ismetnametedankenaanhettoegenomenaantalboekuitgavendatwerdverzorgd indeCentraleOffsetdrukkerij.Het
aantaleigenuitgavenwasmindergroot,hetgeenpast inhetbeeldvandevoorafgaandejaren.Hetvaltopdathetaantaldelen indereeksVerslagenvan
LandbouwkundigeOnderzoekingen ineenbepaald jaarnogalwatlager isdanin
hetvoorafgaandeofdaaropvolgendejaar.Eenlijndoordeopvolgendejarenvertoonteengolfbewegingdievooreengrootdeelrechtstreeks isgecorreleerd
meteenfluctuerend aanbodvanmanuscripten.

Bijzonder toegenomenzijndewerkzaamhedendiesamenhangenmetdedistributie
vanuitgaven.Ermoestmeer aandachtwordengegevenaanhetgerichtaankondigenvannieuwverschenenuitgaven.Eenvergrotingvandeomzetwasdaarvanhet
gevolgwaardoorvooralhetwerk indeadministratieve sector (zoalsfactureren
enverzenden),toenam.

Depersoneelsstopdeed zijninvloedgeldenaangezieneenvoor 1juli 1966ontstanevacaturegedurendehettweedehalfjaarnietkonwordenvervuld.

Uitgegeven publikaties en werk in voorbereiding
VerslagenvanLandbouwkundigeOnderzoekingen
Indezereeksverschenenin1966 14titelsmeteentotaleomvangvan 1.114pagina's.Detitelsdieinvoorbereidingwarenzullentotuitdrukkingwordengebracht indeverantwoordingvanhetjaar 1967.Vandeuitgegeventitelsinde
reeksverschenenertweetevensalsdissertatie,terwijltweetitelsvolledig
inhetEngelswerdenuitgegeven.Verderegegevensoverdereekszijnopgenomen
inbijlage2.

Andereuitgaven
HetgeringereaanbodvoordereeksVLOwerd tendelegecompenseerd dooreen
groteraanbodvanmanuscriptendiebuitendereekswerdenuitgegeven.Detotaleomvangvandeuitgavennaastdereekswas zelfshogerdanhetaantalgepubliceerdepagina'sbinnendereeks,namelijk 1.244.Inbijlage2zijneveneensnaderegegevensoverdezeuitgavenvermeld.
Opvallendwasvoortsdetoenamevandeherdrukken.In 1966werdenervijfgeproduceerd.
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Belangrijkwasdehulpdiewerdverleendaanhettotstandkomenvanuitgaven
vananderen.Inditverbandwerdenbijna1.100pagina'sverwerkt,verdeeldover
zesuitgaven.Onder"Adviezenendienstverlening"wordtdaaropnaderingegaan.
Eenredactionelebijdragevanwisselende intensiteitwerdverderverleend aan
boekproduktiesdiedoordeCentraleOffsetdrukkerijwerdengeproduceerd,waarvandeomvangruim800pagina'sbedroeg.
Erwerdenin1966talrijkebesprekingengevoerd overtoekomstigeuitgaveprojecten.Ditbetrofonderanderehetuitwerkenvanplannenvooreentweetal
reeksenopverschillendeterreinenvanlandbouwwetenschap,diehetkarakter
zullendragenvan"ProgressReports"of"ReviewArticles",Voortsvondinleidendoverlegplaatsovereenreeks,metkleurenplatengeïllustreerdeboekjes,
overgebreksverschijnselenbijtuinbouwgewassen.
Naastdezewatnaderomlijndeprojectenisineerstestadiumhetoverlegover
verscheidene andereplannenbegonnen.Eenuitgaveprojectvanzeerlangeadem
isookde"Agro-ClimaticAtlasofCerealGrowing inEurope".

Verzorging van tijdschriften
Deverzorgingvantijdschriften steldededebureauredactievoortijdschriftenvoordeopgave toegenomenwerkzaamheden opdejuistewijzeoptevangen.
DeintensiveringvanhetwerkwerdvoornamelijkveroorzaaktdooreengewijzigdeopzetvanhetLandbouwkundig Tijdschriftdatdaardoormeeraandachtvroeg.
Indeloopvanhetjaarwerdenbesprekingengevoerdmettweeredactiesvanwetenschappelijke tijdschriftenoverhetonderbrengenvandebureauredactiebij
Pudoc.

Landbouwkundig Tijdschrift
Uitgever:KoninklijkGenootschapvoorLandbouwwetenschap
Doorhetvoerenvaneenactiefredactiebeleid isereenzeerruimaanbodvan
kopij,zodathetmogelijkwastelkensafleveringen samentestellenmeteen
groteverscheidenheid aanartikelen.VandittijdschriftverzorgdePudoczowelderedactionelewerkzaamhedenalsdebureauwerkzaamheden.
HetLandbouwkundig Tijdschriftdatditjaarweermaandelijksverscheen,grotervanformaatenineenanderetypografischeopmaak,publiceerde57artikelen
eeninleidend woordvan ir.Wellenen 11editorialsvanredactieleden.Als
vasterubrieken zijnindezejaargangopgenomen:
Wetenschappelijknieuws,Nieuwsuiteigenkring,Boekbesprekingen,Nieuwverschenenboekenoplandbouwgebied enNILI-vacatures.Deomvangvandeachtenze-
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ventigste jaargang 1966bedroeg 504pagina's,inclusief 72advertentiepagina's
enhetregisterdatgelijktijdigmethetdecembernummerverscheen.
Mede inverbandmetdeinvoeringvandepersoneelsstop bijdeRijksoverheid
liephetaantalpersoneelsadvertenties delaatstemaandenvanditjaaraanzienlijkterug.
Hetaantalabonneesnam inditverslagjaartoe.

NederlandsMelk-enZuiveltijdschrift
Uitgever:Genootschap terBevorderingvanMelkkunde
Pudocverzorgde evenals indedrievoorgaande jarendebureauredactie ende
administratievanhetNederlandsMelk-enZuiveltijdschrift.Deomvangvande
jaargang 1966bedroeg 308pagina's.Alsgevolgvandetrageengeringetoevloed
vankopijwashetnietmogelijkdegeplandeverschijningsdata aantehouden.
Hetvierdenummervandetwintigstejaargang zalbegin 1967gereedzijn.

EuropeanPotatoJournal
Uitgever:EuropeanAssociation forPotatoResearch
Deomvangvandenegendejaargang 1966bedroeg 280pagina's.Vandegepubliceerdepagina'swasruim25%afkomstigvanNederlandse auteurs (vorigjaar 5%). In
hetmaartnummerwerd alslossebijlagedebijgewerkte ledenlijstvande
Association ingevoegd.
Eennieuwe serviceaandeabonneesbestond inhetmeebrocherenvantweeuitscheurbaredocumentatie-pagina'swaaropdetitelbeschrijvingen endesamenvattingenvandeopgenomenartikelenafgedruktstaan.
Doorhet inwerkenvandenieuwebureauredacteur ontstond enigeonregelmatigheid inhetverschijnenvandeopvolgendenummers.Dankzijextra inspanning
vandedrukkerkonnietteminhet septembernummer optijdverschijnen.Dearbeidvandebureauredactie aandittijdschrift isintensief,vooral tengevolgevandedrietaligheid.Inoverlegmetderedactiewordtgetrachteensoepeler
verloop tebewerkstelligen indewerkzaamheden.

NetherlandsJournal ofAgricultural Science
Uitgever:KoninklijkGenootschapvoor Landbouwwetenschap
Deveertiende jaargang 1966haddebegroteomvangvan300pagina's.Erverschenengeenbijzonderenummers.Hetbesluitwerd genomenderubriek"Recent
Publications"telatenvervallenmet ingangvan 1967,aangeziendeze informatie
reeds isvervat inhetPudocbulletin.
Voor 1967werd eennieuwomslagontwerpvoorbereid.Ookdezetwijze endeopmaak
zullenhierendaarwordengewijzigd.Ookbijdittijdschrifthad hetinwerken
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vandenieuwebureauredacteur enigeinvloed opderegelmaatvanverschijnen.
Inde loopvan 1966werdhetbeheeroverde lossenummersvanPudocovergebrachtnaardeafdelingVeevoeding,Haagsteeg 4,Wageningen.

Adviezen en dienstverlening
HetgehelewerkvanPudocdraagt eendienstverlenend karakter.DetaakdiePudoc
vervultalsuitgevervanlandbouwkundigwetenschappelijkepublikatiesgeschiedt
alsdienstverlening aande instellingenvanlandbouwkundig onderzoek.Naastde
werkzaamheden,diehiermeeverbandhouden,iserbemoeiingmetpublikaties
dieelderswordenuitgegeven.
Indezeparagraafwordtdanook slechtsmeldinggemaaktvandehulpendeadviezendiezijngegevenaandepublikatie-arbeid ofuitgavendienietdoor
Pudoc zelfzijnuitgegeven.
Het isondoenlijk eenvolledigeopsomming tegevenvanalleswathieronderkan
wordenbegrepen;volstaanwordtmethetvermeldenvaneenaantalrepresentatievevoorbeelden.
Erwerd eenrapportuitgebracht aanhetInstituutvoor Landbouwhuishoudkundig
Onderzoekoverdeopzetvoor eeninformatieveuitgavevandatinstituut.
Aaneenander instituutwerd adviesgegevenoverdesamenwerkingmeteenparticuliereuitgevervoorhetuitgevenvaneenboekmetvoorlichtendkarakter.
Bijhetgereedmakenvanvelemanuscriptenwerdenzeergevarieerde redactionele
adviezenverstrekt.
Dedienstverlening enhetadvieswerkvantypografischeenproduktioneleaard
warenveelomvattend.Zowerdenzevenomslagenontworpen,waaronder omslagen
voorreeksen;erwerdenontwerpengemaaktvoor tweevignetten;vaneentwaalftalboekuitgavenwerddelayoutvolledigverzogd enwerd deproduktiebegeleid.
Erwerdenontwerpengemaaktvoorfolders.Ditallesgeschieddenaasthetontwerp-enlayoutwerkdatnoodzakelijkerwijze verricht diendetewordentenbehoevevanalleopdrachtendieopdeCentraleOffsetdrukkerijmoestenworden
verwerkt.

De"GidsLandbouwhogeschool 1965- 1966",waarvandevormgeving doorPudocwerd
verzorgdwerdverkozen toteenvandebestverzorgdevijftigboekenvanhet
jaar1965.

Totdedienstverleningbehoordeeveneensweerdeexploitatie enadministratie
vanuitgavenvanderden.Deaspectenvanditwerkworden indevolgende
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paragraaf vermeld.

Exploitatie en verspreiding van uitgaven
Hetbereikenvaneenzogoedmogelijkeverspreidingvanresultatenvanhet
landbouwkundig onderzoekmondtuit ineenactiefbeleidvoorhetverspreiden
vanverschenenpublikaties.Het stemttotvoldoening datdeinkomstenuitpublikaties invijfjaar zijnverviervoudigd.
De inkomstenstijgingkanwordenbereiktzonderbijzonderepersoneelsvoorzieningen.Alsoorzakenervoor zijnaantewijzenefficiënterwerkmethoden enuitbreidingvancontacten.Eenverderevergrotingvandeinkomstenendeomzet
lijktmogelijk,indiendewerkzaamheden,dievoor eengoedeverspreidingvan
publikatiesnodig zijn,regelmatiger wordenuitgevoerd.Derealisering hiervan
ismedeafhankelijkvandebeschikbarearbeidscapaciteit.
Evenalsvorigejarenverscheeneennieuwe fondscatalogus,dezekeeroverdeperiode 1966- 1967.Erwerd opnieuwdeelgenomenaandiverseinternationaleboekententoonstellingen,namelijkteLeipzig,teWarschau,teBerlijnenmeteen
eigenstand aandeFrankfurterBuchmesse inseptember 1966.
Erwerd regelmatigdeelgenomenaanhetoverlegmetdesectiewetenschappelijke
uitgeversvandeStichting GrafischExportCentrum.Dedirecteurendeplaatsvervangend directeur,tevenshoofdvandeafdelingPublikaties,werdenditjaar
erkend alsuitgevers enwerdenaanvaard alslidvandeKoninklijke Nederlandse
Uitgeversbond indesectiewetenschappelijkeuitgevers.

Centrale Offsetdrukkerij
Het totaalaantalafgeleverdeopdrachtenbedroeg inhetverslagjaar 245 (vorig
jaar 160).Eengedeeltevandezeopdrachtenvaltteomschrijvenalsboekwerken.
Watkosten,arbeidsintensiteit endergelijkebetreft onderscheidtdezegroep
zichduidelijkvanandereorders.Zijleverdemet45orders (vorigjaar20)
thans60%vande"omzet".Het isnaaronzemeningverheugend dathiersprakeis
vaneenduidelijkeprocentuele stijging,omdathiermeewordtgeïllustreerd dat
indeWageningseconglomeratiebehoefte isaanheteenvoudige,economischgeproduceerdeklein-offsetboek.Dezeconstatering stemtoverigensovereenmetwat
elders indewereldwordtwaargenomen.Medeomaandezeboekenproduktietegemoet
tekomen,werden inhetafgelopenjaareentweedeelektrische schrijfmachineen
enigeletterschijvenvooronzefotografischezetmachine aangeschaft.Eenaan-
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vragevooreenbeterevouwmachine isopditmomentnog inonderzoekbijdebetrokkenrijksinstanties.
Kortnadejaarwisseling 1966- 1967werd berichtontvangendatkonwordenovergegaan tothetaanstellenvaneenredactionelemedewerker voordemanuscriptenbehandeling indeoffsetsector.Hiermeekan,naarwordtgehoopt,hethoofdwordengeboden aanreedseerdergesignaleerdegevarenvanoverbelasting enkanvoor
vlottedoorstromingvandeorderswordenzorggedragen.
Erwerd enigeresearchverricht ophetpuntvantekstbeeldvervaardiging inloondienst,het zgn.loonzettenvanboekteksten ineengoedeboekletter,zulkster
vermijdingvandebezwarenvan schrijfmachine-"zetsel".
Incircatiengevallenwerdenaanrijksinstellingen,deelsdiepgaande,adviezen
verstrekt overmetklein-offset samenhangende apparatuur.Eenvijftaldemonstratiesententoonstellingen opoffset-technischgebiedwerdbezocht.

Gesprekscentrum Redacteuren
HetGesprekscentrum Redacteuren iseenin 1961gevormdekringvanpersonendie
aaninstellingenvan landbouwkundig onderzoekdepublikaties samenstellen,verzorgenenuitgeven.
Dekring isgevormdmethetdoelpersoonlijke contacten tebevorderen,gezamenlijkeproblementebesprekenenervaringenuit tewisselen.
Pudocvoerthet secretariaatvanhetGesprekscentrum. Inditjaarwarenerdrie
bijeenkomsten.
Hetoverlegoverhet signalerenvannieuwetermenophetgebiedvandelandbouwwetenschap enoverdeanalysevanaanredactioneelwerkbestedetijdwerdvoortgezet.Totdeoverigeonderwerpendiedegemeenschappelijke aandachthaddenbehoordenhetwerkvandenieuweafdelingPublikaties enVoorlichtingsmiddelen
bijdeHoofddirectieLandbouwvoorlichting enOnderzoek,deontwikkelingvande
niet-commerciëletijdschriftenendenieuwevormvanhetLandbouwkundig Tijdschrift.
Voortswerdenbezoekengebrachtaaneentweetaldrukkerijen.
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Literatuurdocumentatie en informatie

DeafdelingDocumentatie enInformatiedienthaaractiviteiten indeeerste
plaatsterichtenophetgevenvan informatieuitdeliteratuurophetgebied
vandelandbouw,inderuimstebetekenisvanhetwoord landbouw.Deinformatie
wordtgegeven zowelrechtstreeksuitdeliteratuur alsindirectvia systemen
waaringegevens over literatuurzijnvastgelegd.Hetwerkopdeafdelingbetreftdanookprimairhetorganiseren,instandhoudenenontwikkelenvaneen
optimaletoegang totdelandbouwkundige literatuur,alsbasisvoorhetverstrekkenvaninformatie.TotdebronnenvaninformatiewaaroverPudocdebeschikkingheeftbehorenverschillendekaartsystemen,waarvanhet zogenaamde
vijf-jaar-documentatiesysteemhethoofdbestanddeeluitmaakt,eneensystematischgerangschiktecollectiebibliografischmateriaal,hetbronnenregister.
Hetmateriaal isgeclasseerd volgensdeLandbouwcode,dieisgebaseerd opde
UDC.Daarnaastwordtgebruikgemaaktvantalvanandere,nietdoorPudoczelf
beheerde,bronnenvoorhetopsporenvaninformatie.
Deverplaatsing vandedienst in 1966vandeGeneraalFoulkesweg naar een tijdelijkehuisvesting ineenbarakaanhetDuivendaalhad eenvrijgroteinvloed
opdemaniervanwerken.Doordeverhuizing zijndesystemennietmeerdirect
beschikbaarvoorhendiedebibliotheekvandeLandbouwhogeschoolbezoeken.
Dezeruimtelijke scheiding tussenbibliotheek endocumentatiewordtgevoeld
alseenernstignadeel.Daartegenover staatslechtshetkleinevoordeeldatde
eisvantoegankelijkheid voorderdenminderopdevoorgrond staat,waardoor
Pudocmeervrijheidkrijgtomdesystemenzointerichtendatzijvoorde
eigendiensthetmeestenutopleverenvoorhetopsporenendoorgevenvaninformatie.
Devormenwaarindeinformatiewordtgegevensverschillennaargelangvande
behoeftenvandegebruikers.
Doorlopend wordteenselectieuitdeverschenen literatuurverspreid onderde
titels:
"Landbouwdocumentatie",eenreferatenblad overliteratuurdievanbelangis
voordepraktijkvandeNederlandse landbouw, (wekelijks);
"Pudocbulletin",een,zovolledigmogelijke,systematisch ingedeeldebibliografievaninNederlandverschenen landbouwwetenschappelijkepublikaties,speciaalbestemdvoorbuitenlandse instellingen, (driemaandelijks),indeEngelse
taal;
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"Documentation East-EuropeanAgricultural Literature" (DEAL),eenselectievan
titelsvaninmoeilijk toegankelijke talenverschenenpublikatiesophetgebied
vande landbouwenanderegegevens overdeze literatuur,waaronderpernummer
eenliteratuuroverzicht,enbestemdvoorNederlandseenbuitenlandselezers
(twee-maandelijks),indeEngelseenDuitsetaal;
"Agricultural AspectsoftheCommonMarket",eentitellijstvanWesteuropese
publikatiesmetbetrekking totde landbouwkundigekantvandeE.E.G.,bestemd
voorNederlandse enbuitenlandse lezers (maandelijks),indeNederlandseenEngelsetaal.
Doorlopendwordtookopabonnementenbasis individuele literatuurinformatieverstrektoveropgegevengespecialiseerde onderwerpen indevormvan zogenaamde
attenderingsopdrachten.
AanhetverzamelenvanreferatenvoorWorldAgriculturalEconomics andRural
SociologyAbstractswordtmedewerkingverleend.
Op verzoek wordt informatiegegevenoveraangevraagdeonderwerpen.Dezeinformatiewordt gegeven indevormvanliteratuurinlichtingen,literatuurlijstenen
literatuurrapporten.
DecontactendiePudoc inbinnen-enbuitenland onderhoudt enontwikkelt,vormeneenbelangrijk element indeaanpassingvandedienstverlening aandeeisen
diede informatiebehoeftestelt.
Dewederom in 1966doordebibliothekenvanhetMinisterievanLandbouwenVisserijenvandeLandbouwhogeschool gegevenmedewerkingvormdeeengrote steun
aandeuitvoeringvanhetdocumentatie-eninformatiewerk.Dezemedewerking
wordtophogeprijsgesteld.
Bijzonderhedenoverdegenoemdeaspectenvandienstverleningwordenhieronder
naderuiteengezet.

De kaartsystemen
Dekaartsystemenbestaanuithetvijf-jaar-documentatiesysteemeneendrietal
minder omvangrijkekaartencollecties.
Hetvijf-jaar-documentatiesysteemwordtopgebouwduitkaartjesvanverschillendeherkomst,diehetzijdirect,hetzijnaselectieenhercodering inhet systeem
gevoegdworden;hetbevat slechtskaartjes overdeliteratuurvandelaatste
vijf jaar.Kaartjesouderdanvijfjaarwordenuithetsysteemverwijderd.Op
dezewijzewordtdecollectievrijconstantvanomvanggehoudenenblijfthet
systeemhanteerbaar.
Totjuni 1966wasdit systeemgeplaatst indebibliotheekvandeLandbouwhoge-
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schoolwaarhetvoordebezoekersvandebibliotheek als informatiebronkondienen.Dèverhuizingnoopteonstotberaad overhetalofnietblijvenvoortbestaanvandithulpmiddelvoor interngebruik.
Medeopgrondvandeoverwegingdat inditsysteembelangrijke Nederlandse
landbouwkundige literatuur enliteratuuropsociaaleneconomischgebied is
opgenomen,dieopeenanderewijzemoeilijk tevinden is,deed onsbesluiten
het systeem,zijhetmet enigerestricties,aantehoudeneninhetnieuwegebouwteplaatsen.
AangeziendekaartjesvanhetKoninklijkInstituutvoordeTropen,betrekking
hebbendeoptropische landbouwkundige literatuur,ook inhetdocumentatiesysteemvandeafdelingTropischelandbouwplantenteelt vandeLandbouwhogeschool
zijnopgenomenendaardusgeraadpleegd kunnenworden,werdendeze sindsjuli
1966nietmeer inhet systeemvanPudocopgenomen.
Hetkaartsysteem,datthansrond 136.000kaartjesbevat,geeft alleeneensnelleinformatieoverderecenteliteratuur,maar isdoor zijnopzetnietgeschikt
voordiepergaandeliteratuurstudies.
In 1966werdendekaartjesuitdevolgendebronnenverkregen:
Landbouwdocumentatie

10.600

EconomischeVoorlichtingsdienst

850

CentreTechniqued'Agriculture Tropicale1

800

TropicalAbstracts

4.0002

Aanvullingen opTropicalAbstracts
Bureau InterafricaindesSols

I.0002

1

CentredeDocumentationEconomiqueetSocialeAfricaine
Institutde laRechercheAgronomique

200
100
100
17.650

1

Zonderreferaat

2

Opgenomen totjuli 1966

IndebibliotheekvanhetMinisterievanLandbouw enVisserij staateenschaduwsysteem,opgebouwduitkaartjesbevattende titelsmetreferatenafkomstig
uit"Landbouwdocumentatie".
Eenduplicaat-systeemvandeattenderingen (ca.12.000kaartjes)isuitsluitend
voor interngebruikbeschikbaar.Metdit systeem isindeloopvan 1966eenbegingemaakt.
Eenduplicaat-kaartsysteemvandeInformationsdienstkartei,diewordtsamengestelddoorde"Dokumentationsstelle derLandwirtschaftlichenHochschulete
Stuttgart-Hohenheim",wordt inruilmeteigenmateriaalverkregen.Verzameld
wordenvanmidden 1966afdetitelsophetgebiedvandeveeteelt,deveevoeding,
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deagrarischegeschiedenis ende landbouwvoorlichting.
Desystemenvanbestaandevertalingenuitdelandbouwwetenschappelijke literatuurinmoeilijk toegankelijketalenwordensamengesteld doordemedewerkersop
hetgebiedvandedocumentatieeninformatieOosteuropese landbouwkundigeliteratuur.Degegevensbestaanuitdetitel,detaalendeplaatsvandevertaling
endeUDC-codering.Derangschikkingen zijnalfabetisch-chronologischvolgens
auteurensystematisch opUDC-basis.

Het bronnenregister
Hetbronnenregister bevat,insystematischvolgensUDCgerangschiktehangmappen,eenzeergrootaantalbibliografischegegevens.Het isdaardooreenvande
belangrijkstehulpmiddelenvoorhetliteratuuronderzoek.Verschijnendepublikatieswordenregelmatig opbibliografischbelangrijkeelementendoorgenomen.Bovendienwordtdeinhoudvandemappen aangevuldmetdedoorPudoc samengestelde
literatuurlijstenenmet lijstenverkregenuitbinnen-enbuitenland doorruil
tegeneigencompilaties.Metdoorlopende toevoegingvanbibliografieënenanderesleutelliteratuur aanhetbronnenregisterwordtdithulpmiddelvoorhetliteratuuronderzoek uptodategehouden.
Wegensderuimtelijke scheidingvandebibliotheekvandeLandbouwhogeschool is
hetnoodzakelijkdatPudocookzelfoverdemeestgebruiktereferatentijdschriftenenbibliografieëngaatbeschikken.Methetopbouwenvaneeneigencollectie
isin1966eenbegingemaakt.

Het weekblad 'Landbouwdocumentatie'
Hetweekblad "Landbouwdocumentatie"gingzijn22ejaargang inenbrachtmethet
laatstenummervandezejaarganghet totaleaantalgepubliceerde referaten,sedert 22september 1945 (toenhetvoorheteerstverscheen),opruim150.000.
Inaardenopzetkwamengeenveranderingen;het isnog steedsbestemdvoorde
zogenaamdemiddengroepen,datzijndevoorlichting,hetonderwijs ende laatste
tijdook intoenemendemate industriënenondernemingendie landbouwprodukten
be-enverwerkenenhulp-engrondstoffen aanhetlandbouwbedrijfleveren.De
belangstelling bijdezecommerciële instellingenvoorde literatuurblijktgroot
tezijn.Datkomtonderanderenaarvorenuitdereactiesvanabonneesopdegepubliceerdereferaten.
Hetaantalopgenomenreferatenwasnagenoeg gelijkaandatvan 1965,namelijk
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8.023,waarvan519informatieve.
Dereferatenkwamenuit605tijdschriften,waarvan
indeNederlandse taal

203 (1965:198)

indeEngelse taal

210 (1965:209)

indeDuitse taal

107 (1965: 99)

indeFransetaal

54 (1965: 49)

inandere talen

31 (1965: 19)

Deverdelingvandegerefereerdepublikatiesoververschillende soortenblijkt
uitonderstaande opstelling:
1966

1965

1964

1963

Tijdschriftartikelen

6.471

6.437

6.480

5.726

Seriewerkenenjaarverslagen

1.068

1.161

1.196

1.153

385

300

324

523

53
46

63
65

72

44

107

69

Boeken
Dissertaties
Octrooien

8.023

8.026

8.179

7.515

Vande605tijdschriftenwerdengerefereerd:

417 minderdantienmaal

(1965

380)

97 10-

20maal

(1965

102)

40 20-

30maal

(1965

48)

24 30-

40maal

(1965

14)

11 404 50-

50maal

(1965

14)

60maal

(1965

2)

3 603 70-

70maal

(1965

4)

80maal

(1965

3)

1 80-

90maal

(1965
(1965

1)
2)

(1965

5)

1 90- 100maal
4 meer dan 100maal

Desituatie,datdebibliotheekvanhetMinisterievanLandbouwenVisserijin
DenHaaghettebewerkenmateriaalterbeschikking stelde,bleefgelukkiggehandhaafd.Daarbijwas,alsvanouds,hetbezwaardateendeelvanditmateriaal,
enwelvooraldetijdschriftenmeteengevarieerdenietopéénspeciaalgebied
gerichte inhoud,vrijlangbijmedewerkersmoestcirculeren.
Omaandezevoordebibliotheekongewenste situatiealthansvooreendeeleen
eind temaken,werdenvandetebewerkentijdschriftartikelen fotocopieëngemaakt.
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AangeziendoordeverhuizingvanPudochetgebruikmakenvandereproduktieapparatuuropdebibliotheekvandeLandbouwhogeschool aanzienlijkmindervloten
gemakkelijkging,werd tenbehoevevandeafdelingDocumentatieenInformatie
zelfeenkopieerapparaataangeschaft.
Hetpercentage referatendatdoormedewerkersbuitenPudocwerd gemaakt,bedroeg
ongeveer 70voordekortereferatenenongeveer 80voordelange.Indeloop
vanhetjaarvielennamelijkenkele instellingen,diederedactiegedurende
langetijd terzijdehaddengestaan,af.Hoeweldaarvoorniet eenbepaaldereden
isaantegeven,ontkomtderedactienietaandeindrukdathet instituutvan
vrijwilligemedewerkersdat"Landbouwdocumentatie"heeft gemaakt totwathetis,
nietmeerdemogelijkhedengeeftvan 10- 15jaargeleden.Voordeorganisatie
vanenkele institutenendienstenschijntditsoortvrijwillige dienstverlening
inhetalgemeenbelangvandelandbouwmoeilijker tezijngeworden.Hetis
thansnogniet teoverzien inhoeverrehieralleensprake isvan incidentelegevallenofdatwijrekening zullenmoetenhoudenmeteenbepaaldetendens indit
opzicht.
Sindshet invoerenvanderubriek"DezeWeek"in1958isdeinhoudnietprincipieelgewijzigd.Datgebeurdewel,toeninhetnummervan8oktober 1966voor
heteerst eennieuwerubriekwerd opgenomen.Dezerubriek,"EersteKeus"geheten,geeft eenkortoverzichtvandeinhoudvandebelangrijkstekortereferatendie ineennummervoorkomen.Debedoeling iseenkleinebijdrageteleverentothetmeerbruikbaar enleesbaarmaken.Inhoeverrederedactiedaarinis
geslaagd zaldetijdleren.
Specialenummerswerden in 1966nietgemaakt.
DeserievoortgangsrapportenvanhetInstituutvoordeVeredelingvanTuinbouwgewassenwerd afgeslotenmeteenartikelvanHesterG.Kronenberg:Twaalfjaar
kleinfruitonderzoek, 1953- 1965IenII (19en26februari).
Daarnawerden enkeleoverzichten gepubliceerd,ontleend aaningenieursscripties:
-J.H.Assen:Nederlandse termijnhandel ingoederen (11 juni);
-F.J.Stuurman:Gebruikvanremstoffenopgrasbestanden,inhetbijzonderop
sportvelden (13augustus);
-F.J.Stuurman:Gebruikvanlangzaamwerkende stikstofmeststoffenopgrasbestanden,inhetbijzonder opsportvelden (17september);
-A.Parzer:Netwerkplanningalshulpmiddelbijde technischeorganisatievanhet
landbouwbedrijf (26november).
Traditiegetrouwverscheenop26maarthet"OverzichtvandeverschillendesectorenvandeNederlandse landbouw in1966indeNederlandselandbouwpers".
Vandeactueleonderwerpennoemenwij:hetgeruchtmakende rapportvandeBritse
commissieBrambell,deherdenkingvandeontdekkingvandewettenvanMendel,
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diverseaspectenvandeE.E.G.,hetondernemerschapindelandbouw,detorenkas,vastleggenvanstuivendegronden,hetverkrijgenvanhybridendoormiddel
vanbloedtransfusie,hetdrijfmestsysteem,rationalisatie enmechanisatieonder
andere indeveehouderij,"chemisch"ploegen,luchtverontreiniging,bewarenen
voerenvanvochtigegerst,hetvraagstukvandebedrijfsopvolging,hetaantal
koeienperman,financieringsvraagstukken,hetveilenvanvee,vereenvoudigde
vruchtwisseling,deinvloedvanhetgedragvanlandbouwhuisdieren opdevorm
vandestalling (inhetbijzonder ligboxen),residuenvanbestrijdingsmiddelen,
maagzwerenbijvarkens,hetgebruikvandecomputer indelandbouw,geslachtsbepalingbijkoeien,delandbouw inRusland,producentengroeperingen,deeconomievanonderwijs envoorlichting.
IedereafleveringbevattetweebladzijdenmettitelsvanaanwinstenvandebibliotheekvandeLandbouwhogeschool,onderdenaam"BulletinCatalogus".
In 1965werd overgegaantothetlangsmechanischeweg samenstellenvaneencumulatief trefwoordenregister overheteerstehalfjaar enoverhetgehelejaar.
Hiermede iseenaanzienlijkevereenvoudigingvanhetwerkeneentijdigverschijnenvanhetonderwerpsregister bereikt.In 1966werdenwederom zulkeregistersopheteerstehalfjaar enophetgehelejaar samengesteld.Deproduktie
inoffsetwordtverrichtdoordeCentraleOffsetdrukkerij.
Eenexemplaarvan iedereafleveringvan"Landbouwdocumentatie"wordtgedruktop
transparant papier.Doormiddelvanlichtdrukkunnendereferatenafzonderlijk
opkaartjes (12,5x7,5 cm)wordenafgedrukt.Dezeworden inhetvijf-jaar-documentatiesysteem ingevoegd.Dekaartjeskunnenwordenbesteld opdaarvoorverkrijgbarebestelkaarten.Menkanzichookabonnerenopdekaartjesvanreferatenvanéénofmeer rubriekenofvanallereferaten.Vanlaatstgenoemdemogelijkheidmakenbijvoorbeeld enigebibliothekengebruik.Intotaalwerdenin
1966ongeveer 55.000kaartjesgeleverd (1965:49.000).

Landbouwkundige Aspecten vande Euromarkt
Demaandelijksebibliografie"LandbouwkundigeAspectenvandeEuromarkt"bevat
eenzovolledigmogelijk titeloverzichtvantijdschriftartikelenenboekendie
betrekking hebbenopdelandbouw inhetverbandvandeE.E.G.Aangezienervoor
ditperiodiekebibliografischeoverzichtmeerbelangstelling inhetbuitenland
daninNederland blijkt tebestaan,isEngelsalstweedetaalvoordezebibliografie ingevoerd.
In 1966werden2.045titelsopgenomen (1965:zelfdeaantal).
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Deverdelingvandetitelsnaarrubriekenennaar taalwasalsvolgt (tussen
haakjesdevergelijkbaregegevensover 1965):
naarrubrieken:

naartaal:

Algemeenheden

164

(231)

Deens

2

Handel enprijzen

282

(263)

Duits

731

(715)

Landbouwpo1itiek

425

(463)

Engels

224

(210)

( 16)

Regelingen

22

( 30)

Frans

174

(219)

Socialevraagstukken

46

( 21)

Italiaans

48

( 23)

Arbeid enmechanisatie

10

( 3)

Nederlands

852

(836)

Landbouw (algemeen)

50

( 44)

Noors

1

5

( 9)

Pools

b.AndereE.E.G.-landen

37

( 47)

Portugees

- (O
- (O

c.Verenigd Koninkrijk

44

( 4)

Spaans

9

( 17)

a.Nederland

(O

d.Overigelanden

41

( 29)

Zuidafrikaans

1

( -)

Akker-enweidebouw

248

(277)

Zweeds

3

( 6)

Tuinbouw

183

(177)

Bosbouw
Veeteelt
Pluimveeeneieren
Zuivel
Andereprodukten

17

( 15)

125

(136)

97

( 72)

229

(190)

20

( 34)

Opvallend ishetgroteaantalpublikaties inhetEngels (224)enoverdeEngelse
landbouw (44).Enkelejarengeledenwarendezeaantallenveelgeringer.Weleen
bewijsdatdebelangstelling inGroot-Brittanniëvoordelandbouwkundigevraagstukken indeE.E.G.toeneemt.
Het isnoodzakelijkgeblekendeabonnementsprijsmet ingangvanhetjaar 1967
teverhogentot ƒ20,-perjaarvoorhetbinnenland (particulieren)entotƒ25,perjaarvoorhetbuitenland.

Pudoc Bulletin
DetitelsvaninNederlandverschenenpublikatiesoplandbouwwetenschappelijk
enaangrenzend gebiedwordendoorPudoc samengevat toteendriemaandelijksverschijnendebibliografie onderdetitelPudocbulletin.De titels zijnsystematischgerangschikt inrubrieken,derubriekenzijnonderverdeeld naardeinstellingenwaarmededeauteurseenbindinghebben.Detitels zijnvoorzienvaneen
Engelsevertaling.Eenauteursregisterwordt inhetlaatste (vierde)nummervan
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dejaargang opgenomen.Inelknummerverschijnt eenkortredactioneel artikel
overeenactueelonderwerp (ziebijlage 5). Dezevendejaargang (1966)bevat
1.703titels (1965:1.673).
Deuitgave isvoorhetbuitenland bestemd.Uitde±500binnengekomenbestellingenvanexemplaren,overdrukkenofreproduktiesvandevermeldepublikaties
blijktdebelangstellingvoordeinhoud.Iniedernummer zijntweebestelkaartengehecht.
Deoplaagbedraagt ongeveer 2.900,deverspreiding bereikt 110landen.
Het isnoodzakelijk geblekenmet ingangvandejaargang 1967eenbescheiden
abonnementsprijs intestellenvanƒ 10,-perjaarvoorhetbinnenland envoor
instanties dienietvoorgratis toezending inaanmerkingkomen.

Attenderingsdienst
Hetjaar 1966begonvoordeattenderingsdienstmet33opdrachten.Indeloop
vanhetjaarwerd éénopdrachtbeëindigd enwerdenviernieuweopdrachtenontvangen,zodataanhet eindevan 1966voor36opdrachtenwerd gewerkt.In1966
werddemogelijkheid tothetmedebestellenvanreferaten ingevoerd.
Enigekwantitatievegegevens over 1966endedrievoorafgaandejarenvolgen
hieronder:
1966
Totaalaantalverzondenkaartjes

12.259

1965

15.963

1964

8.286

1963

3.533

Gemiddeld aantalattenderingsopdrachtenperjaar1

33,5

39,2

34,5

29,0

366

408

240

122

Gemiddeld aantalverzondenkaartjes
perattenderingsopdracht perjaar
1

Hetgemiddeld aantalattenderingsopdrachten perjaar isberekend doordemaan-

den,waarinvooralleopdrachtgeverswerd gewerkt,tesommerenendaarnadeze
somtedelendoor 12.

Hetaantal tijdschriftenenseriesdatdoordebibliotheekvandeLandbouwhogeschoolwordt ontvangen,steeg in 1966totongeveer 10.000,Blijkens eenover
eenpaarmaandenin 1966verrichte tellingbedraagthetaantalafleveringenper
tijdschrift of seriedrie totvierperjaar.Opdezegrondslag neemtdedienst
jaarlijks30.000tot40.000afleveringenofexemplarendoor,met elkeenaantal
artikelenofhoofdstukken.
Detarievenwerdennietgewijzigd.Welwerd in 1966begonnenmethetberekenen
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vaneenvergoedingvoorextrawerk.Dezegedragslijn zalin 1967wordenvoortgezet.

Üteratuurinformaties
Devormenwaarinopaanvraag literatuurinformatieswordengegeven,kunnenin
driecategorieënwordengerangschikt,namelijk literatuurinlichtingen,literatuurlijstenenliteratuurrapporten.

Literatuurinlichtingen
Devragendietothetgevenvanliteratuurinlichtingen aanleiding geven,kunnen
mondeling,telefonischof schriftelijkwordengesteld.Hetbetrefthiervragen
naargegevensvanbibliografischeaard,waarbijhetnietnodig istothetsamenstellenvaneenminofmeeruitvoerige lijstvanrelevantepublikatiesoverte
gaan.
Erwerden490vandergelijke inlichtingengegeven (1965:554), waarvan 165door
dedienst inWageningenen325doordebijdebibliotheekvanhetMinisterievan
LandbouwenVisserij inDenHaaggedetacheerdemedewerkervanPudoc.
Interessant isdeverdelingvanditsoort informatiesoverdecategorieëngebruikers:ambtelijke,niet-ambtelijkeenbuitenlandse.
ambtelijk
Wageningen
DenHaag
Totaal

46
J_20
166

niet-ambtelijk
79
_1_86
265

buitenlands

totaal

40
_1_9

165
325

59

490

Deprocentueleverdelingvande in1966verstrekte inlichtingenoverdediverse
vakgebieden isvermeld inbijlage3.

Literatuurlijsten
Erwerdenopverzoek 132literatuurlijstensamengesteld (1965:129), waarinin
totaalongeveer3.200literatuurplaatsenwerdenvermeld.DemedewerkervanPudoc
inDenHaagnamhiervan35lijstenvoor zijnrekening.
Ookhierwarendeaanvragenuitniet-ambtelijke kringen indemeerderheid,zoals
blijktuitonderstaande splitsing:
ambtelijk
1966
(1965)

34

niet-ambtelijk

buitenlands

totaal

32

73

27

132

(37)

(70)

(22)

(129)

Eennaarvakgebieden ingedeeldeopstellingmetvermeldingvantitel,datumen
aantal literatuurplaatsenisopgenomen inbijlage4.
Deprocentueleverdelingvandeonderwerpenvandezeliteratuurlijstenoverde
diversevakgebieden in1966isopgenomen inbijlage3.
InLandbouwdocumentatie,hetPudocbulletinenhetOuarterlybulletinofthe
InternationalAssociationofAgriculturalLibrariansandDocumentalistsworden
elkkwartaaldetitelsvangemaaktelijstengepubliceerd;medenaar aanleiding
hiervanwerden585afschriftenvanvervaardigde lijstenopaanvraagverstrekt
(1965: 1.139).Eendeelhiervanvond zijnwegnaarhetbuitenland.

Literatuurrapporten
Voorbinnenlandseopdrachtgeverswerd in 1966literatuuronderzoek uitgevoerd
doordriemedewerkers.Detitelsvandeuitgebrachterapportenluiden:
-Eernstman,T.,Voedingswaardevancrisps;
-Essenburg,J.F.W.,Hellingkwel;
-Essenburg,J.F.W.,Genetischegrondslagenvandekwaliteit vandetomaat;
-Essenburg,J.F.W.,Genetischegrondslagenvandevroegheid indeopbrengst
vandetomaat;
-Voogd,C.D.,Drogenvanvlas.
Hetrapport overbladanalysevancacao (Eernstman)kwam inconcept innovember
1966gereed.

Documentatie en InformatieOosteuropese Landbouwkundige Literatuur
Hetarbeidsveld vande sectordocumentatieeninformatieOosteuropese landbouwkundigeliteratuur onderging eenverbreding inderichtingvandeChineselandbouwkundigeliteratuur.
Hetjaaroverzicht zalwordenopgenomen inhetvijfdenummervandezevendejaargangvanhetdoordezedienst samengestelde endoorPudocuitgegeventweemaandelijksetijdschriftDocumentationEast-EuropeanAgriculturalLiterature (DEAL).
Eennadere toelichting opdefacettenvanhetwerkvandezedocumentatie-en
informatiedienstvanPudocvolgthierna.

Systematischetiteldocumentatie
Hetdocumentatiesysteem betreffendepublikaties,verschenen inOost-enMiddeneuropesetalen (boeken,tijdschriftartikelen,jaarboeken,periodiekenmetwetenschappelijknieuws enanderebronnen)werd in 1966oppeilgehouden.Hierin
wordenookpublikatiesuitdeWesterseliteratuur over landbouwkundigeen
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economischeonderwerpenmetbetrekking totOosteuropese landenopgenomen.Het
systeemdektdeliteratuurdieverschijnt indebelangrijke landbouwkundige,
biologischeeneconomische tijdschriften,waaraanindeverschillendereferatentijdschriftenwordtgerefereerd.
Het systeem isook toegankelijkvoorderden;het staatbijPudoc terbeschikkingvanbelangstellenden.
Debronnenwaaruithet systeemwordt samengesteld zijnhoofdzakelijkdevolgendereferatentijdschriften:
Referativnyj zurnalBiologija, (USSR);
Referativnyj zurnalRastenievodstvo, (USSR);
Referativnyj zurnalPocvovedenieAgrohimija, (USSR);
Referativnyj zurnalLesovedenie iLesovodstvo, (USSR);
Referativnyj 2urnal?ivotnovodstvoiVeterinarija, (USSR);
LandwirtschaftlichesZentralblatt-Landtechnik,(Oost-Duitsland);
AgriculturalLiterature ofCzechoslovakia, (Tsjecho-Slowakije);
HungarianReviewofAgriculture, (Hongarije);
AbstractsoftheBulgarianScientificLiterature-AgricultureandForestry,
(Bulgarije);
Rumanian ScientificAbstracts -Natural Sciences,(Roemenië);
WorldAgriculturalEconomic andRuralSociologyAbstracts,(Groot-Brittannië);
Landbouwdocumentatie, (Nederland).
HetmateriaaluitdezetijdschriftenwordtaangevuldmetgegevensuithetHongaarsetijdschriftMezögazdasagiVilägerodalom,het inhetDuitsenRussisch
verschijnendeBulletinderLandwirtschaftlichenInformatonsZentrenderMitgliedstaatenderRGW,hetBulletinvandeBelgischeCentred'Etude desPaysde l'Est,
hetEngelseNationalLendingLibraryTranslationBulletin,hetdoorEuratom
BrusseluitgegevenTransatomBulletin,de inWenenverschijnendeOsterreichische
Osthefteenveleandereperiodieken,waarondervooraanstaandeWesterseDocumentâtietijdschriften.
In 1966werdenongeveer 10.300titelsopgenomen,hoofdzakelijkuithetRussisch
vertaald,exclusiefde titelsverzameldvoordebijzondererubriekenvanhet
eigentijdschriftDEAL.

HettijdschriftDocumentationEast-EuropeanAgriculturalLiterature (DEAL)
In 1966verschenennogdelaatstetweenummersvanhet tweemaandelijksetijdschriftDocumentatieOosteuropeseLandbouwkundigeLiteratuur (DOLL).
Dit tijdschriftwasoorspronkelijkbestemd voorbinnenlandsgebruik.Debelangstellinguithetbuitenland leiddein 1966tothetbesluitdeinhoudmeerop
internationale toegankelijkheid terichten.Denaamwerdmet ingangvande
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zevendejaarganggewijzigd inDocumentationEast-EuropeanAgriculturalLiteraure (DEAL);derubriekenendetitelvertalingenwordennu inhetEngelsen
Duitsgegeven.Gestreefdwordtnaaropname inelknummervaneenreviewartikel
ofvaneenvertaald literatuuroverzicht,gewijd aanrecenteontwikkelingenvan
bepaaldeactueleonderwerpen inOosteuropese landen (ziebijlage5 ) .
Gehandhaafd werdenderubriekenmetkortemededelingenennieuwsoverallerleiaspectenvandocumentatieeninformatieophetgebiedvande landbouwende
biologie inOosteuropese landen,alsmedenieuwsoververschenen enbeschikbare
vertalingen opdezegebieden.Ontwikkeld wordt eenrubriekoverChineselandbouwkundige literatuur enander landbouwkundig nieuwsoverChina.Degroterubriekmeteenselectievanvertaalde titelsvanrecente landbouwkundigeOostenMiddeneuropesepublikatieswerd in 1966omeconomischeredenenbeperkttot
circa5.900titels.Intotaalwerdeninallerubriekentezamenvandevijfin
1966verschenennummersmeerdan7.200titelsverwerkt.
Het isduidelijkdatmetalleendetitelsvandepublikatiesopzichzelfniet
voldoende informatiewordtgeboden.DaaromzijnaanhetabonnementopdeDEAL
dienstverleningenverbonden.Vertalingenvanreferatenofbinnenredelijkegrenzenvanartikelen,literatuurlijstenoveropgegevenonderwerpen,exemplarenvan
bestaandevertalingen,fotocopieënenanderereproduktievormenkunnendoormiddelvaneenvoudigeformulierenbesteldworden.

Referatendienst
DevraagnaarvertalingenvanreferatenvanOosteuropesepublikatiesnam in1966
ietsaftenopzichtevan 1965,hetgeenkansamenhangenmethetverschijnenvan
éénnummermindervanhet tijdschriftDEAL.Geleverdwerden583referaten
(1965:604),waarvan448gemaaktevertalingen en 135afschriftenvanvertalingen
(1965:484en120).

Vertaaldienst
In1966werden 22vertalingen geleverd uitvijfOosteuropese taleninhetNederlands,Engels enDuits (1965:24).Hetaantalpagina'sgetyptetekstwas
234 (1965:147).

Registervanvertalingen
DetitelsvanbestaandevertalingenvanOosteuropesepublikatiesoplandbouwkundig enbiologischgebiedwordenvan 1961 aftoegankelijkgemaakt indevorm
vaneenkaartsysteemmeteen systematische (UDC)eneenalfabetische (hoofdwoord)ingang.
Detitelswerden inhoofdzaakgeselecteerd uitdetijdschriftenTechnical
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Translations,TranslationsonEastEuropeanAgriculture,Forestry andFoodIndustries enTranslationsonUSSRagriculture.Titelsuitde "cover tocover"
vertalingenvanRussischeenandereOosteuropesetijdschriftenwordennietopgenomen.
In 1966werden2.126titels ingevoegd (1965:2.200).Hetbestandnamdaardoortoe
totcirca 16.300.

Vertalingenvan inhoudsopgaven
Deinhoudsopgavenvaneentientaltijdschriften (RussischenHongaars)werden
in1966wederomregelmatigvertaald tenbehoevevandebibliotheekvande
Landbouwhogeschool envanenige instituutsbibliotheken.In 1966werden2.980titelsvanartikelenvertaald en312titelsvanboekenenandereaanwinstenvan
dezebibliothekengetranslitereerd.

Inlichtingen
Totdedienstverlening behoortookhetgevenvan inlichtingenuitdeOosteuropeseliteratuur,hetverstrekkenvanmondelingenvertalingen,hetadviseren
overhetverkrijgenvanoriginelepublikatiesenvanreprodukties,eenenander tenbehoevevan institutenenonderzoekers.

Contacten
Develefacettenvanwerkzaamheidmakenhetonderhoudenenontwikkelenvanrelaties toteenbelangrijkpuntvanaandacht.Eenregelmatigmondeling enschriftelijkcontactwordtonderhoudenmetvele instellingen 'inbinnen-enbuitenland.
Ook in 1966kondaarbijeentoenemendebelangstellingvoordeontwikkelingen
deresultatenvandelandbouw inOosteuropesegebiedenwordenwaargenomen.

Ruilovereenkomsten
Inruilvoorhet tijdschriftDEALwordenvanvele zijdentijdschriftenontvangen
dievanbelang zijnvooreenoptimaleuitvoeringvandedienst.
Totdezecategorievanbronnenbehoren5tijdschriftenuitBulgarije,26uit
Tsjecho-Slowakije,1uitChina,17uitHongarije,2uitOost-Duitsland, 10uit
Polen,6uitRoemeniëen6uitdeUSSR.

Buitenlandse contacten
Metverschillende instellingen inhetbuitenland dieophetzelfdegebiedwerkzaamzijn,koneenwaardevolleuitwisselingvangegevenswordenontwikkeld.In
hetbijzonderkunnenhierwordengenoemddeDokumentationsstelle derLandwirtschaftlicheHochschule teStuttgart-Hohenheim,hetInstitut fürkontinentale
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Agrar-undWirtschaftsforschung teGiessenendeForschungsrat fürErnährung,
LandwirtschaftundForstenteBadGodesberg-Bonn.
DeonderhandelingentussendeAmericanAgriculturalNewsServiceteWoodstock
(N.Y.)> uitgevervanhetOverseasNewsBulletinendeN.V.SystemenKeesingte
Amsterdam,uitgevervanLandbouwdocumentatie,moestenwordenbeëindigd,omdat
geengemeenschappelijkebasiskonwordengevondenvoordeuitgavevaneenorgaanmet snelle informatieoverdecontinentaal-Europese landbouwkundigeliteratuurvoorAmerikaanselezers.
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Cursussen

Hetgevenvancursussenenhetverlenenvanmedewerking aancursussendiedoor
anderenwordengeorganiseerd, iseenbelangrijkonderdeelvanhetwerkvan
onze instelling.Deresultatenvandezecursussen zijninhetbijzondermerkbaarbijdemanuscriptendiedoor auteursterpublikatiewordenaangeboden.
Inaansluiting ophetgeenwijreeds inheteerstehoofdstukoverdeopleiding
voor informatie-overdracht inalgemenezinhebbengeschreven,latenwijthans
nogvolgeneenoverzichtvanhetaandeelvanPudoc indezeopleidingen.

Cursus 'Publiceren' vooronderzoekers
Debelangstellingvoordecursus"Publiceren"vooronderzoekers wasookin
1966aanzienlijk.Decursuswerdvoordezevendemaalgehoudenoptweemaal
driedagen.Hetprogrammaweekprincipieelnietafvandatvandebeidevoorafgaandekeren.Methetoogopdetevormenwerkgroepenendetevoerenbesprekingenoverdeuitwerkingvan"opdrachten"moesthetaantaldeelnemerstot
30wordenbeperkt.
Meterkentelijkheid wordthierdemedewerking aandecursusvermeldvanprof.
Doorenbos,prof.Stuiveling,prof.Vervelde,deherenLoosjes(documentatie),
Manten (uitgeverszaken)enVanSteenhoven (terminologie).DaarnaastbehandeldendedirecteurenenigemedewerkersvanPudocveleonderwerpenuitdepraktijkvanhunwerk.

Cursus 'literatuuronderzoek enschriftelijk rapporteren' voor studenten
AlsdocentaandeLandbouwhogeschool gafdedirecteur cursussenvoorstudenten.
Inhetalgemeenwordendezecursussengevolgddoor studentendieaanhetafstuderenzijn.Infeiteisdittelaat,omdat zijdanreedsbezig zijnaanhetopstellenvanliteratuuroverzichtenenverslagenvanonderzoekzonderdatzij
voorafdenodigegrondslagen entraininghebbengekregen.
Inhetverslagjaarwerd eencursusvannegencollegesgegevenoverdeinformatiestroom enenkeleaspectendaarvan (o.m.hetopsporenvanliteratuur,het
kritischlezenvanvakliteratuur,hetmakenvaneenschemavoor eenmanuscript),
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Indezecursuswas ingelast eenvoorlichtingsdag opdecentralebibliotheekvan
deLandbouwhogeschool,georganiseerd doordebibliothecaris.Aansluitend opdezecursusvolgdeeenpracticum,o.m.bestaandeuitoefeningenvoorhetredactioneelbewerkenvaneentekstgedeelte,het indelenvande stof,hetmakenvanreferaten,hetkritisch lezenvanartikelenenhetformulerenvanconclusies.
Voorhet studiejaar 1966-1967werd eencursusvoorbereid,bestaandeuittweedelen. Heteerstedeelhadbetrekking ophetmakenvaneenliteratuurrapport;het
tweededeelophetmakenvaneenverslagvanonderzoek.In 1966werd heteerste
deelvandezecursus,eveneensbestaandeuitnegencolleges eneenvoorlichtingsdagopdecentralebibliotheek afgewerkt.Opdevoorlichtingsdagenbehandelthet
hoofdvandeafdelingDocumentatieenInformatiedebibliografischebronnenop
hetgebiedvandelandbouw.

Cursus 'Het geschreven woord inde Landbouwvoorlichting'
In 1966werdde 12ecursus"Hetgeschrevenwoord indeLandbouwvoorlichting"
gehouden.Dedirecteurmaaktalsliddeeluitvaneenkleineorganisatiecommissie. Decursus isbestemdvoorambtenarenbijdevoorlichtingsdiensten envoor
medewerkers aanparticuliereorganisatiesdieschriftelijkevoorlichtingsmiddelenhanteren.
Pudocverleendemedewerking doordeverzorgingvandevolgende onderdelen:
kopijvoorbereiding,deplaatsvandevoorlichtendepublikatiesalscommunicatiemiddel endebronnenvanonzekennis.
Bovendien zorgdenmedewerkersvanPudocvoorhet leidenvandediscussieover
hetauteursrecht,deoefening inhetmakenvaneenartikel,het leidenvanhet
forumoverdeindecursusgemaaktevlugschriften,hetinrichtenenbespreken
vaneententoonstelling overhetlandbouwblad indeloopdertijden.

Cursussenvande Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GO)
In1966verzorgde ir.D.J.Malthadelessenoverhetmakenvan literatuurrapportenindecursusover literatuuronderzoek (C-cursus)endelessenover interne
enexterneschriftelijkecommunicatie indecursusvoor leidinggevendbibliotheekpersoneel (D-cursus)endievoor leidinggevend archiefpersoneel (E-cursus).
Bovendiengafhijdeinleidende lessenvooreenaantalanderecursussen.
G.Kosterverzorgdedelesseninexcerperen (hetmakenvanreferatenuitliteratuur)indeC-cursus.
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Bibliotheek- enDocumentatieschool te Amsterdam
Naenkele inleidendelessenoverdewetenschappelijke publikatiedoor
ir.D.J.Maltha,behandeldeG.Kosterinde2ecyclusvandeschoolhetexcerperen (makenvanreferaten),waarvoor 18lesurenwarenuitgetrokken.

Cursus Huishoudelijke voorlichting
IneencursusvandeafdelingHuishoudelijke VoorlichtingvandeK.N.B.T.B,
voorhuishoudelijkevoorlichtstersverzorgde ir.D.J.Malthaeencursusdagover
voorlichtendepublikaties.
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Overige werkzaamheden

Pudocheeftnietalleeneenplaatstemiddenvandeinstellingenvanlandbouwkundigonderzoek,maarheeftookbindingenmet instellingen enorganisatiesdie
zichbezighoudenmetvraagstukkenvandedocumentatie eninformatie enhetuitgevenenpublicerenvanwetenschappelijke uitgaven.Enkelefacettenvanditwerk
latenwijvolgen.

Dedirecteur isvoorzittervandePermanenteCommissievoorOverheidsdocumentatie (P.C.O.D.).Dezecommissie,ingestelddoordeMinistervanBinnenlandse
Zaken,issamengesteld uitvertegenwoordigersvandebibliotheek-endocumentatiedienstenvandeministeries.DeP.C.O.D. kenteenaantalwerkgroepen,waaronderdeSubcommissie CoördinatiederDocumentatieendeSubcommissiePersoneelsproblemen.EnkelevraagstukkendiedeP.C.O.D. in 1966behandeldewaren:deherzieningvandeAuteurswet 1912 (inhetbijzonderhetreproduktierecht),deautomatisering inbibliotheekendocumentatie,demogelijkhedenvoor coördinatievan
dedocumentatie endetaakomschrijvingvanpersoneelwerkzaambijdebetrokken
diensten.
Voortswerd tergelegenheid vaneencongresvandeInternational Federationof
LibraryAssociations (I.F.L.AJdegroepparlementaireenadministratievebibliothekendoordecommissieontvangenvooreengedachtenwisseling.

Dedirecteur isvoorzittervandeGemeenschappelijke Opleidingscommissie (G.O.).
AandezeCommissie isdoordeNederlandseVerenigingvanBibliothecarissen
(N.V.B.),hetNederlands InstituutvoorInformatie,Documentatie enRegistratuur
(NIDER)ende.NederlandseVerenigingvanBedrijfsarchivarissen (N.V.B.A.)opgedragendezorgvoordeopleidingvanbibliotheek-,bedrijfsarchief-endocumentatiepersoneel.DeG.0.organiseert jaarlijks zesofzevenmondelinge cursussen
met intotaal200cursistenenbovendienenkele schriftelijkecursussen.
Ookin1966wasdeverhouding tussendeG.0.ende StichtingsBibliotheek-en
Documentatiescholen eentelkens terugkerend puntvanbespreking.Doorwijziging
vandestatutenvandezeStichting endoor toetredingvandeN.V.B.A. tothet
stichtingsbestuur isthansdemogelijkheid aanwezigdeG.0.methetcomplex
cursussendatzijbeheert,indestichting intepassen.

Alsvertegenwoordiger vanhetNIDERheeftdedirecteur zitting inhetdagelijks
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bestuurenhetalgemeenbestuurvandeStichtingBibliotheek-enDocumentatiescholenenwelalspenningmeester.Eenbelangrijkpuntvanhetbestuursbeleid
washetbepalenvanhetaantal,despreiding endeprioriteitvandescholen
dienogopgerichtmoetenworden.Voortswerdveelaandachtbesteed aandehierbovengememoreerdewijzigingvandestatuten.Dankzijdezewijzigingkonden
thansookdeorganisatiesvanboekhandel enuitgeverij totde stichtingtoetreden,waardoordemogelijkheid isgeopend aandeBibliotheek-enDocumentatieschool teAmsterdam eenschoolopleiding voorboekhandelenuitgeverij teverbinden.
Inopdrachtvanhetdagelijksbestuur steldededirecteurmet eenkleinewerkgroepeenrapport samenoverhet inpassenvanhetvakdocumentatieeninformatieinhetlesprogrammavandeschool teAmsterdam.

Dedirecteur islidvanhetdagelijksbestuurenvanhetalgemeenbestuurvan
hetNederlands InstituutvoorInformatie,DocumentatieenRegistratuur (NIDER).
Decentraleplaatsdiedit instituut inneemtophetgebiedvandedocumentatie
eninformatie inonslandmaaktdatdezebestuursfunctiewaardevollemogelijkhedenbiedtaanPudoccontacten teonderhoudenmetdeandere instellingenmet
gelijkedoelstelling inonsland.
Eenzeerbelangrijkvraagstukdat inditbestuur aandeordeis,ishetbeleid
datnaardemeningvanhetNIDERtenaanzienvandeontwikkelingvandedocumentatie inonsland gevoerd zalmoetenworden.Besprekingendaaroverkwamen
nogniet toteeneindresultaat,maarwelwerdenvorderingengemaakt.

Als"nationalmember"vandeFédérationInternationaledeDocumentation (F.I.D.)
hadhetNIDERhet secretariaat toegewezengekregenvanhetCommitteeLinguistic
Problems.DedirecteurwasvoorzittervanditCommittee.Aangezienechterde
Amerikanenveelmeermogelijkhedenhebbenvooronderzoekophetraakvlaktussen
"linguistics"en"storageandretrieval",werdhetvoorzitterschap enhetsecretariaat in 1966aanAmerikaovergedragen.
Dedirecteur isthansnogdeNederlandsevertegenwoordiger inhetCommittee
TrainingDocumentalistsvandeF.I.D.DitCommitteevergaderde inmei 1966in
Stockholm.Debelangrijkstepuntendieaandeordekwamenwaren:
_ Besprekingvande"Guide totheWorld'sTrainingFacilities inDocumentation
andInformationWork",
- Eeninternationale lijstvandocenten tenbehoevevancursussen inontwikkelingslanden,
- Demogelijkhedenvoor internationaleuitwisselingvandocumentalisten,
- Eensymposiumoverdocumentatie-en informatie-opleiding.
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Eengestencild rapportoverdezevergadering isbeschikbaar.
EenwerkgroepvanhetNIDERheeft zichbeziggehoudenmetde taakomschrijving
vanpersoneelwerkzaam inspecialebibliotheken,bedrijfsarchievenendocumentatie-instellingen.Dewerkgroepkwamgereedmethaarrapportdatwerdgepubliceerdonderdetitel"Taakomschrijving archief-,bibliotheek-endocumentatiepersoneel inbedrijven" (zieooknoot2 ) .

Pudoc islidvandeInternationalAssociationofAgriculturalLibrariansand
Documentalists (IAALD)entreedt tevensopals"publishing agents"vandeze
organisatie.Veelaandachtwerdbesteed aandeverspreidingvanheteerstedeel
vande internationalebibliografie "CurrentAgricultural Serials".Goedevorderingenwerdengemaaktmetdeproduktievanhettweededeelenmeteen"Primer
forAgriculturalLibrarianship",eenleidraadvoor landbouwbibliotheken,waarvoorhethoofdvandeafdelingDocumentatieenInformatieeendeelvandekopij
verzorgde.Dezeuitgavenzullenindezomervan 1967kunnenverschijnen.Deproduktiegeschiedt ineigenbeheer indeCentraleOffsetdrukkerij.

Het secretariaatvandeGroepLandbouwbibliothekenvandeSectievoor Speciale
BibliothekenberusteveneensbijPudoc.

Inmaart 1966brachteenaantalledenvandetechnisch/wetenschappelijke Sectie
vanhetNederlandsGenootschapvanVertalers eenbezoekaanPudoc.Dedirecteur
hield eenvoordrachtoverdedoorstromingvanlandbouwwetenschappelijke informatie;medewerkershielden inleidingenoverrevisievanEngelsetekstenenover
documentatievaneninformatieuitOosteuropese landbouwkundige literatuur.

Ambtshalve isdedirecteur lidvanhetbestuurvandeVerenigingvanVrienden
vandeLandbouwbibliothekenen-documentatieinstellingen teWageningen.Deverenigingverleende steunbijhetuitwerkenvaneenmethodevanonderzoeknaar
delees-enzoekgewoontenvanlandbouwkundige onderzoekers.In1966kwamhet
concept-rapportgereed.
Tevenskwam inconceptgereed hetrapportoverhetzgn.dekkingspercentage
vanNederlandse landbouwwetenschappelijke literatuur inbuitenlandsereferaten-tijdschriften.

Inzijnkwaliteitvanadviseurwoondededirecteurdevergaderingenbijvan
hetKoninklijkGenootschapvoorLandbouwwetenschap,vanderedactiecommissie
vanhetLandbouwkundig Tijdschrift envanhetNederlandsMelk-enZuiveltijdschrift.Desecretariatenvanbeideredactiesworden,zoalseldersvermeld,
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doorPudocgevoerd.

NahetopheffenvandeHoofdafdelingDocumentatieenPublikatiesvandeDirectievandeLandbouw-deafdelingvanhetministeriewaaruitPudoc isvoortgekomen-werddedirecteurdoordeDirecteur-GeneraalvandeLandbouwverzocht
alsadviseurvandebibliotheekvanditministerieoptetreden.

AlslidvandezogenaamdeTijdschriftencommissievandeBiologischeRaadwerktededirecteur ondermeermeeaanhetsamenstellenvaneenrapportoverde
wenselijkheid enmogelijkheid eenredactiebureauvoordeNederlandsebiologische
tijdschriftentotstand tebrengen.DeCommissiehieldbovendieneenenquêteonderdeNederlandsebiologischetijdschriftenomondermeergegevens teverzamelenoverderichtlijnenvoorauteurs.
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Bijlage I

Gegevens over het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie.
Afgeslotenop I mei 1967
Oprichting
HetCentrumvoorLandbouwpublikaties enLandbouwdocumentatiewerd opgericht
doordetoenmaligeMinistervanLandbouw,VisserijenVoedselvoorziening bij
notariëleaktevan30oktober 1957.

Doelstelling
Art.3lid 1vandestatutenluidtalsvolgt:
DeStichtingheeft tendoeldebevorderingvandelandbouwdoor:
a.voorzoverhetpublikatiesbetreft:
hetverlenenvanhulpaaninstellingenvanlandbouwkundig onderzoekbijdevormgeving,hetuitgevenenverspreidenvanhunpublikaties;
hetuitgevenvanpublikaties;
hetadviserenomtrenthetverlenenvansubsidiesaanwetenschappelijke tijdschriften,waarinde instellingenvanlandbouwkundigonderzoekplegentepubliceren;
hetverzorgenvanvertaalwerk;
devormingvan landbouwkundigeredacteuren.
b.voorzoverhetdedocumentatiebetreft:
hetverzorgenvaneencentraleliteratuurdocumentatie ophetgebiedvande
landbouwenhetonderhoudenvancontactenmetgespecialiseerde literatuurdocumentaties;
hetgevenvan inlichtingenuitdelandbouwkundigeliteratuur;
hetverrichtenvanliteratuurrecherches;
hetverzorgenvanuitdezewerkzaamhedenvoortvloeiendepublikaties;
hetgevenvanadviezeneninstructieover literatuurdocumentatie;
hetverbeterenenaanvullenvanclassificatiesystemenvoordelandbouwenhet
ontwikkelenvandocumentatietechnieken.

Naam
DeafkortingPudociseensamentrekkingvandewoordenpublikaties endocumentatie.
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Hetvignet iseengestileerdevoorstellingvaneenblad,alssymboolvande
landbouw,waaruit eenpublikatiegroeit.

Adressenentelefoonnummers
Directie,AlgemeneZaken,
Publikaties enDocumentatie
CentraleOffsetdrukkerij

Duivendaal6a,Postbus4,Wageningen
L.J.Costerweg27,Postbus4,
Wageningen

Attenderingsdienst

GeneraalFoulkesweg la,Postbus4,
Wageningen

Directieenafdelingen

(08370)5041

CentraleOffsetdrukkerij

(08370)4490

Attenderingsdienst

(08370)6111,toestel3068en3069

Vertegenwoordiger ophetMinisterievan
LandbouwenVisserij te's-Gravenhage

(070)814141,toestel2084

Gironummer:958146
Bankier:Nutsspaarbank,Wageningen

Bestuur
Prof.dr.ir. J.Doorenbos
teBennekom,voorzitter
Prof.dr.ir.J.F.vanRiemsdijk

OpaanbevelingvandeSenaatvande

teWageningen,ondervoorzitter

Landbouwhogeschool

Dr.J.G.tenHouten

Vertegenwoordigervandeinstellingen

teWageningen,secretaris

vanlandbouwkundig onderzoek

Ir.H.deBoer

Vertegenwoordiger vande instellingen

teZeist

vanlandbouwkundig onderzoek

J.deCoole

VertegenwoordigervanhetMinisterie

te's-Gravenhage

vanLandbouwenVisserij

Ir. L.G.Oldenbanning

OpaanbevelingvanhetKoninklijk

teGroningen

GenootschapvoorLandbouwwetenschap

Ir. J.Swierstra

OpaanbevelingvanhetLandbouwschap

teLeeuwarden

Per 1oktober 1966werd ir.L.deRijke inverbandmethetbereikenvandepensioengerechtigde leeftijdvanzijnfunctiealslidvanhetbestuurontheven.
Inzijnplaatswerdbijbriefvan 19december 1966deheerJ.deCooledoorde
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MinistervanLandbouwenVisserij totlidvanhetbestuurbenoemd.
Aandebeurtvanaftredenwarenper 1januari 1967tweebestuursleden:
ir.J.Swierstraenir.H.deBoer.Inmiddels zijnbeidebestuursledenherbenoemd.

Functionarissen
Directeur
Plv.directeur
Hoofd afdelingAlgemeneZaken
Hoofd afdelingPublikaties

ir.D.J.Maltha
mr.A.Rutgers
J.F.G.vandenBergh
mr.A.Rutgers

Hoofd afdelingDocumentatieenInformatie G.Koster
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Bijlage 2

Verslagenvan Landbouwkundigeonderzoekingen en andereuitgaven
VerslagenvanLandbouwkundige Onderzoekingen
In 1966verschenen:
M.VANDERVLIETenJ.SCHEELEDeeconomischebetekenisvanbladbeschadiging bij
zaaiuien /Theeconomieimportanceofleaf injury inonions /Importanceéconomiquedeladétériorationdesfeuillesd'oignons,nr.669,27pag.,13fig.,7tab.
Plantenziektenkundige Dienst,Wageningen

P.DEVRIES Debeheersingvanhetkaligetal opblijvend grasland /Controlof
thepotassiumvalueonpermanentpastures,nr.675,44pag.,17fig.,6tab.
InstituutvoorBiologisch enScheikundig OnderzoekvanLandbouwgewassen,
Wageningen

N.D.DIJKSTRA Deverteerbaarheid envoederwaardevan snijroggeensnijgerst/
Researchonthedigestibility andnutritivevalueofgreenryeandbarley
fodder,nr.676,28pag.,2fig.,13tab.
InstituutvoorVeevoedingsonderzoek,Hoorn

J.P.N.L. ROORDAVANEYSINGA Bemestingvantomatenmetkali /Fertilizationof
tomatoeswithpotash /DüngungvonTomatenmitKali,nr.677,37pag.,15fig.,
5tab.
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,Groningen

A.J.FLACH Ritproduktievanlandbouwverkeer ingraslandgebieden /Trip
productionofruraltraffic ingrassland areas,nr.678 ,123pag.,34fig.,
26tab.
InstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishouding,Wageningen

Tevensversehenenalsproefschrift
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N.M.DEVOSenC.G.TOUSSAINT Devochtvoorzieningvanzomergranenopeendroogtegevoelige zandgrond /Theeffectof sprinkling irrigationontheyieldof
cerealsgrownonhighsandy soils,nr.679,29pag.,9fig.,9tab.
InstituutvoorCultuurtechniek enWaterhuishouding,Wageningen

Terreinverkenning voordeagrarisch-socialevoorlichting inhetgebiedEpeHeerde,nr.680, 172pag.,128tab.
Sociologisch InstituutvanhetConventderChristelijk-Sociale Organisaties

J.P.N.L.ROORDAVANEYSINGA Bemestingvankropslaonderglasmetbloedmeel
enkalkammonsalpeter /Fertilizationoflettucegrowninglasshouseswithdried
blood andnitrochalk /DüngungvonKopfsalat inGewächshäusernmitBlutmehl
undKalkammonsalpeter,nr.681, 18pag.,4fig.,4tab.
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,Groningen

J.M.M.VANDENBROEKenW.H.DIEMONT Het Savelsbos -Bosgezelschappen enbodem/
Groupementsvégétaux etsolsdanslaréservenaturelleduSavelsbos (Limbourg
néerlandais),nr.682, 120+XXIIpag.,45fig.,9tab.,6bijlagen
StichtingvoorBodemkartering,Bennekom
Staatsbosbeheer,Maastricht

N.D.DIJKSTRA, Deinvloedvanveranderingen inde ruwvoeder-krachtvoederverhouding opmelkvee /Theinfluenceofvariations intheroughage-concentrates
ratioondairy cows,nr.683,39pag.,2fig.,7tab.,9bijlagen
InstituutvoorVeevoedingsonderzoek,Hoorn

N.A.DERIDDER,P.HONDIUSandA.J.HELLINGS Hydrogeological investigationsof
thePeelregionand itsenvirons,nr.684, 144pag.,7fig.,14tab.,2bijlagen
InstituutvoorCultuurtechniek enWaterhuishouding,Wageningen

J.H.VANEMDEN,R.E.LABRUËRE enG.M.TICHELAAR Bijdrage totdekennisvande
bestrijdingvandeRhizoctonia-ziekte indeNederlandsepootaardappelteelt /On
thecontrolofRhizoctonia solaniinseedpotato cultivation intheNetherlands,
nr.685,42pag.,4fig.,18tab.,3bijlagen
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G.C.MEIJERMANS Betekenisvaneenaantalcultuurtechnische factorenvoorde
ontwikkelingsmogelijkheden vanveenkolonialeakkerbouwbedrijven-eentoepassingvanlineaireprogrammering /Significanceoflay-outand soilfactorsfor
thepossibleevolutionofarable farms intheNetherlandsN-EPeatDistrictAnapplicationof linearprogramming,nr.686 1 ,171+XXVpag.,37fig.,50tab.,
26bijlagen
InstituutvoorCultuurtechniek enWaterhuishouding,Wageningen

CT.DE WIT,P.G.TOWandG.C.ENNIK Competitionbetweenlegumesandgrasses,
nr.687,30pag.,15fig.,5tab.
InstituutvoorBiologisch enScheikundig OnderzoekvanLandbouwgewassen,
Wageningen

N.D.DIJKSTRA Deverteerbaarheid envoederwaardevanverseengeënsileerde
snijhaver /Researchonthedigestibility andnutritivevalueofgreenand
ensiled oatfodder ,nr.688,36pag.,2fig.,12tab.
InstituutvoorVeevoedingsonderzoek,Hoorn

Andereuitgaven
Ontwikkelingen indemoleculairebiologie,202pag.,68fig.,7tab.,10foto's,
register

H.DEBAKKER enJ.SCHELLING SysteemvanbodemclassificatievoorNederlannddehogereniveaus /A systemof soilclassificationfortheNetherlands -the
higher levels,217+24pag.,39fig.enfoto's,2bijlagen

H.C.BELS-KONING (Ed.) Mushroom termsinfivelanguages (English/French/German/
Danish/Dutch), 148pag.

NitrogenandGrassland. Proceedings ofthefirstGeneralMeeting ofthe
EuropeanGrasslandFederationWageningen,1965,234pag.,32fig.,15papers,
11discussions

HorticulturalResearchInternational. Directoryofhorticulturalresearch,
institutesand theiractivities in23countries,400pag.,approx.30maps,
approx30photographs,alphabetical listofresearchworkers.

1

Tevensverschenenalsproefschrift
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Bijlage 3

Overzicht van de verschillende werkzaamheden van de afdeling Documentatie en Informatie
ingedeeldnaar vakgebied, in procenten van rubriektotaal. O = minder dan I
Rubriek

Algemeenheden
Maatschappelijkewetenschappen
Onderwijs
Handelenverkeer
Taalwetenschappen
Natuurwetenschappen
Toegepastewetenschappen
Geneeskunde,Hygiëne
Diergeneeskunde
Ingenieurswetenschappen
Landbouw inhetalgemeen
Landbouwbedrijfsleer
Gebouwenen landbouwwerktuigen
Bodemkunde
Landbouwkundigewerkzaamheden
Cultuurtechniek
Bemesting
Diversevraagstukken
Planteziekten
Landbouwplantenteelt
Bosbouw
Tuinbouwalgemeen
Fruitteelt
Groenteteelt
Sierteelt
Veeteelt
Veevoeding
Zuivel
Anderedierlijkeprodukten
Bijenteelt
JachtenVisserij
Huishouding envoeding
Bedrijfswetenschappen
Technologie enindustrie
Planologie
Tuin-enLandschapsarchitectuur
Recreatie
Aardrijkskunde
Biografie
Geschiedenis

Referaten
lange korte

0,5
7,9
2,1
2,1
3,0

0,1
1,1
0,7
9,0
4,6
4,2
1,9
2,3
0,5
1,1

5,0
9,0
0,9
1,5
3,8
3,6
1,1
15,8
10,9
3,0
1,1

0,3

0,7
0,3
0,3

-

0,3
8,0
1,5
2,8
0,0
1,4
0,0
0,3
1,7
1,0
4,9
3,4
4,7
2,7
1,9
0,8
1,8
0,0
2,5
12,2
1,0
1,7
4,2
4,4
3,0
14,9
8,6
4,4
1,1
0,0
0,1
0,4
0,1
1,0
0,6
0,2
0,5
0,0
0,1
0,0

Literatuurlijsten

-

Inlicht ingen
Den
Wageningen
Haag

-

2,2
15,5
2,2
2,8

0

-

3,0

-

-

1,2

0
1,2

-

-

0,8

0

1,0

-

-

-

6,8
2,3
2,3
0,7
0,7

4,4
1,2
3,8
4,4
0
2,5

16,0
2,3
0,7

-

14,4
4,4
0

16,1
2,5
2,8
0
0
5,4
0

-

-

4,5
10,8
0,7
2,3
6,0
2,3
5,2
18,2
6,8
1,5

8,8
9,4
0
2,5
10
1,9
1,2
12,6
6,3
2,5

-

-

-

1,2

2,3
1,5

3,1
1,2

-

-

0
0
1,9
0
0
0
8,7
0
0

2,3

-

0
1,2
0
0

4,5
4,2
1,6
4,7
3,6
0
1,2
8,0
1,9
4,0
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Bijlage 4

Door de afdeling Documentatie en Informatie vervaardigdeliteratuurlijsten
(Voorelketitel ishetlijstnummervermeld enachterdetitelresp.hetaantal
titels endedatumvanafsluiting in 1966.Het lijstnummerdient tewordenvermeldbijhetaanvragenvaneen lijst).

SOCIALEWETENSCHAPPEN
2782,Desocialepositievandelandbouwbevolking inNederland,27,14december
2668,Burenhulp, 13,4april
2623,Arbeidsleer, 13,4januari
2650,Invloedvandeinvoeringvandevijfdaagsewerkweekopdemelkveehouderij
(aanvullende lijst),6,7maart
2669,Maatschappelijke aspectenvanruilverkaveling, 12,31maart
2697,Ruilverkaveling inGeestmerambacht,55,16augustus
2631,Bedrijfsgrootteenverkaveling,26,12januari
2641,Geschiedenisvandelandbouwcoöperatie, 15,4februari
2642,Landbouwcoöperatie inIsraël,10,4februari
2679,HetMansholtplan,52,9mei
2705,Producentengroeperingen,57,9september
2756,Methodiek enresultatenvan langetermijnprojectiesvoor landbouwprodukten,21,18oktober
2636,Ontwikkelings-ensaneringsfondsvoordelandbouw (aanvullende lijst),
23,20januari
2765,Landbouwontwikkeling indetoekomst inWest-Duitsland,8,31oktober
2664,Produktie,afzet enverbruikvanNederlandseboter (aanvullende lijst),
98,24maart
2647,Boekenoverdewereld-voedselvoorziening en-bevolkingstoename,68,
10februari
2672,Landbouwoverschotten (aanvullende lijst),26,6april
2673,Amerikaanse landbouwoverschotten (aanvullende lijst), II,6april
2685,Erfpacht,8,7juni
2779,"Farm lease"indeUSA, 17,23november
2677,Nederlandse landbouwpolitiek,35,5mei
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ONDERWIJS
2769,Nederlands lager land-entuinbouwonderwijs (aanvullende lijst),10
14oktober
2634,Agricultural education inIndia 1962- 1965, 16,24januari
2770,Leerlingstelsels indelandbouw inhetbuitenland, 15,7november

HANDELENVERKEER
2719,Tuincentraenzelfbediening,46,5oktober

ZUIVEREWETENSCHAPPEN
2687,Factoranalyse indeNederlandse landbouw,27,15juni
2682,Winningvan turf(strooisel),zwartveen,bolster enz.,10,20mei
2702,Cytoplasmatischeerfelijkheid, 16,9september
2762,Invloedvandevoeding opdeopbouwvan Steroidhormonen,55,21december

DIERGENEESKUNDE
2657,Resistentievanmastitidenbacteriën tegenantibiotica,16,9maart

LANDBOUWINHETALGEMEEN
2707,Landbouwontwikkeling inWest-Europa,45,13september
2693,Dutchbooksonagricultureandhorticulture intropicalregions,15,
27juli
2675,Land-entuinbouw inFrankrijk, 18,15april
2708,Buitenlandsepublikaties overdeNederlandse landbouw,_I9,15september
2773,Roelofarendsveen,19,18november
2767,Alblasserwaard (aanvulling opdelijstenvan 12februari 1959en27oktober 1965), 16,27oktober
2772,Zuid-Laren,12,11november
2723,Vergelijking tussendeDeenseendeNederlandse landbouw,51,11oktober
2691,Nederlandse literatuuroverdelandbouwvoorlichting sedert 1961,77,
11juli

LANDBOUWBEDRIJFSLEER
2654,Arbeidsorganisatie,planning,financiering e.d.vangrotelandbouwbedrijven,13,8maart
2635,Hetkleineboerenbedrijf (1963-1965),45,19januari
2663,BedrijfstypeninNederland (aanvullende lijst) 19,29maart

57

LANDBOUWWERKTUIGEN
2653,Opraapwagensvoordehooioogst, 14,7maart
2681,Aardgas indelandbouw,64,5mei

BODEMKUNDE
2758,DebodemvanMexico,26,20oktober
2755,Sporenelementen inafhankelijkheid vanhetgebruikvanstikstofmeststoffen,26,18oktober

LANDBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
2699,Stekkenvanrozenenconiferen,30,30augustus

BEMESTING
2692,Bemesting inKenya,17,18juli
2626,Gedeeldemestgiften, 13,11januari
2638,Gipsalsbodemverbeteraar, 16,25januari

PLANTEZIEKTENENZ.
2724,Hagelschade-verzekering, 19,10oktober
2662,Onkruidbestrijding buitendelandbouw,34,21januari
2633,Lijstenvanbestrijdingsmiddelen inEuropa,9,21januari
2632,InvloedvanMCPAen2.4D opdemens,6, 19januari
2785,Bestrijdingvanratten enmuizend.m.v.ultrasonegeluiden,5,16december
2646,Vergassenvanbestrijdingsmiddelen inkassen,16,14februari

LANDBOUWPLANTENTEELT
2720,Boekenover landbouwplantenteelt,26,6oktober
2700,Waxy starch ingranen,7,2september
2655,Invloedvanhetweerophetvochtgehaltevangranen,9,8maart
2666,Veredelingvantarwe,19,4april
2659,Opslagvanrijst,17,21maart
2674,Bewaringvangepelderijst,16,14april
2771,Lucerne,15,16november
2671,Voorkiemenvanpootaardappelen, 11,19april
2783,Paprikaals specerij,9,27december
2776,Mechanisatievandegrondnotenteelt,44,11november
2676,HetBritseaardnotenplan,24,26april
2763,Teelt,oogst enopbrengstvankoolzaad,22,19oktober
2644,Koolzaad opzoutegronden,9,8februari
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2696,Colchicum alsmedicinaleplant,7,11augustus

TUINBOUWINHETALGEMEEN
2713,DeNederlandsevoedingstuinbouwinEEG-verband van 1964af,31,21 september
2640,LijstvantuinbouwtijdschrifteninhetEngels,FransenDuits,33,
28januari
2698,Tuinbouw inMidden-Limburg,25,19augustus

FRUITTEELT
2712,Fruitteelt inde (sub)tropen,17,22september
2716,Nederlandsefruitteelt (Duitsepublikaties),46,3oktober
2787,Fruitteelt tussenRijnenMaas,42,28december
2689,Organisatievandefruitoogst,25,11juli
2701,Invloedvanhet spuitwater opderuwschilligheid vanappels,10,
2 september
2690,GoldenDelicious,35,11juli
2651,Ontstaanenbestrijdingvannachtvorst indefruitteelt,17,25februari
2658,Aardbeien,28,9maart

BOSBOUW
2625,Bossenenluchtverontreiniging,50,11januari

GROENTETEELT
2774,Paprika (alsgroente),26,21december
2652,Paprikateelt,9,25februari
2768,Emballagevangroentenenfruit,21,1november

SIERTEELT
2694,Verpakkingvanbloemen inplastic,10,9augustus
2711,Teeltvanbloemzaden,20,22september
2627,Azalea's enErica's,19,11januari
2656,Azalea (aanvullende lijst),42,15maart
2643,Peperomia enBellisperennis,16,4februari
2637,DeNederlandsebloembollenteelt,7,25januari
2628,Bromeliacea, 13,12januari

VEETEELT
2704,Nomadisme,setersysteemenAlpwirtschaft,11,8september
2665,Dierpsychologie,22, 1april

59

2761, Koolzuuranhydrase inweefsels van herkauwers, 10, 10 november
2688, Afslachtpercentage, 3 4 ,27 juni
2722, Nederlands onderzoek van de laatste jaren op het gebied van de rundveehouderij en -fokkerij, 47,8 oktober
2721, De Nederlandse rundveeteelt (Franse publikaties), 1 1 , 6 oktober
2709, Produktiekosten inde veehouderij m.b.t. de bedrijfsgroote, 2 7 ,
14 september
2714, Hoeveel melkkoeien kan eenman verzorgen, 18,23 september
2715, De standaardkoe, 16,21 september
2624, Foktechnisch beleid van de KI-vereniging, 11,6 januari
2777, Het scheiden van stierensperma in fracties volgens het gewicht, 14,
I december
2778, Geboorteverloop en geboortemoeilijkheden bij rundvee, 18,6 december
2718, Stallen en stalinrichting voor melkvee (Engelse publikaties), 33,
5 oktober
2648, Enkele boeken over schapenteelt, 19,3 februari
2703, Het houden enmesten van varkens,2 5 ,9 september
2760, Fokwaardebepaling bij varkens, 58,28 oktober
2766, Varkensmesterij op contract (aanvullende lijst), 15,26 oktober
2670, Pluimveehouderij (boeken van 1964 a f ) ,8, 19 april
2764, Pluimveeteelt in de EEG-landen, 25,28 oktober
2678, Pluimveehouderij inNederland, 75,6 mei
2780, Storingen in de secundaire geslachtskenmerken bij kippen, 20, 13 december
2680, Legbatterijen (aanvullende lijst), 2 8 , 13 mei
2684, Legbatterijen (aanvullende lijst), 7, 27 mei
2706, Voeding van konijnen, 26, 13 september

VEEVOEDING
2661, Veevoedertabellen, 11,22 maart
2686, Aromastoffen in de veevoeding, 18,7 juni
2683, Hooibroei, 11,27 mei
2649, Houtmeel, houtzaagsel e.d. in de veevoeding, 17, 16 februari
2757, Plantaardige en dierlijke vetten in kalvervoeding, 18,21 oktober
2630, Rauwe aardappelen als voer voor rundvee, 11, 14 januari
2639, Opfok van kalveren met kunstmelk, 12,28 januari
2660, Cà, P, Mg, Cl en K-behoefte bij schapen, 2 7 , 18 maart
2695, Invloed van de voeding op melkproduktie en samenstelling van de melk, 3 1 ,
II augustus

60

ZUIVEL
2759,Methode entijdstudiebijhetmachinaalmelken opmiddelgrote landbouwbedrijven,40,26oktober
2667,Bereidingvankunst(kalver)melk, 11,6april

TECHNOLOGIEENINDUSTRIE
2710,Inrichtenvanslachthuizen,47,15september
2781,Zijderupsenteelt,9, 13december
2645,Latex-poeder,9,8februari

PLANOLOGIE
2775,Commentaaropdetweedenotaruimtelijkeordening,31,28november
2629,Computers indelandbouw (1960-1965),63,16januari
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BijlageS

Verspreide publikaties van medewerkersin 1966
Franssen,C.A.M.:Eennieuwaspectvanribonucleînezuur. Landbouwkundig
schrift

Tijd-

78 (1966)103-6.

— BesprekingvanhetReportof theCommissiononEnzymesvandeInternational
UnionofBiochemistry. Landbouwkundig
— Moleculairebiologie. Landbouwkundig

Tijdschrift
Tijdschrift

78 (1966)161.
78 (1966)175-6.

— Nucleïnezuurengeheugen-onzekerheid omtrentdeRNA-hypothese. Landbouwkundig Tijdschrift

78 (1966)227-9.

— Elektriciteit enplantengroei. Landbouwkundig

Tijdschrift

78 (1966)299-300.

— Rubriek 'WetenschappelijkNieuws' (74/83). Landbouwkundig

Tijdschrift

78

(1966)januari-december,14pag.
Koster,G.: zieMaltha,D.J. enG.Koster
Maltha,D.J.: Deinformatiebehoeftenvanwetenschap entechniek.

voor efficiëntie

Tijdschrift

en documentatie 36 (1966) 35-8.

— Degeboortevaneenwetenschap-anderhalveeeuwlandhuishoudkunde. 19NU 2
(1966)512-6.
— Special librariesanddocumentation centres.In: Libraries
centres

in the Netherlands.

and

documentation

TheHague (Netherlandsassociationoflibrarians

a.o.),(1966)21-8.
— Problems,problèmes,problemy,Probleme,problemas,problemi,problemen.

Bibliotheekleven

57(1966)609-13.

— Hetbloedkruiptwaarhetnietgaankan,zegtmen. Bibliotheekleven

57 (1966)

689-93.
— Developing user independence:areply todr.Urquhart. Aslib

proceedings

78

(1966)357-63.
— HetWetenschappelijk Tijdschrift alscommunicatiemiddel. Ret

Tijdschrift

Nederlandse

20(1966) 56-8.

— VerslagFID/TD-meetingStockholm, 16-18mei 1966.Pudoc (stencil)Wageningen,
31mei 1966.7pag.
Maltha,D.J. enG.Koster:Bezoekaande"Dokumentationsstelle derLandwirtschaftlichenHochschule"teHohenheim op6en7april 1966.Pudoc (stencil)
Wageningen, 10mei 1966.5pag.
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Szteyn,K.:Recent trendsandmethodsoftomatobreeding incountriesof

EasternBlock. Documentation East-European Agricultural

Literature

7(1966)

6-13.
— Biologicalpest control incountriesofEasternBlock. Documentation

European Agricultural

Literature

East-

7(1966)129-36.

— Researchonfoot-andmouthdisease incountriesoftheEasternBlock. Docu-

mentation East-European Agricultural

Literature

7(1966)247-57.

Editorials,geschrevendoor ir.D.J.Malthain:

Pudoa bulletin

7(1966)

1Editorsofbiologyjournalsgettogether;
2DocumentationEast-EuropeanAgriculturalLiterature;
3From laGeneraalFoulkeswegto6aDuivendaal;
4 StudiesattheWageningenAgriculturalUniversity;

Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur

(DOLL)6(1965)

6 TheDOLLplaced onabroaderbasis;

Documentation East-European Agricultural

Literature

(DEAL) 7(1966)

1FromDOLL toDEAL.
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