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Prof. dr.V.J.Koningsberger - 10februari 1895 - 28 februari 1966

Prof. Koningsberger, tot augustus 1965hoogleraar in de algemene plantkunde te
Utrecht, was een uitzonderlijk intelligent en veelzijdig man. Hij werd geboren in
Buitenzorg (Bogor), waar zijn vader directeur van 's Lands Plantentuin was. Op
jeugdige leeftijd ging hij naar Rotterdam en bezocht daar het Gymnasium Erasmianum. Daarna studeerde hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in recordtijd (3 1/2
jaar! ) af als bioloog. Hij deed zowel zijn kandidaats als zijn doctoraal examen cum
laude, ondanks het feit dat hij actief deelnam aan het studentenleven, o.a. als
Rector van de Senaat van het Utrechtse Studenten Corps. Bovendien was hij na zijn
kandidaatsexamen assistent en later hoofdassistent van prof. dr. F.A.F. C. Went, bij
wie hij in 1922, wederom cum laude en bovendien sine judicio, promoveerde.
Uit deze opsomming blijkt wel dat de jonge Koningsberger, behalve over een bijzonder intellect, ook over uitstekende organisatorische en menselijke kwaliteiten beschikte. In 1924vertrok hij naar het voormalige Nederlands-Indië waar hij spoedig
carrière maakte. Reeds in 1926 werd hij benoemd tot directeur van de cultuurafdeling van het bekende Proefstation voor de Java-Suikerindustrie te Pasoeroean. In
1934 volgde Koningsberger zijn leermeester Went op als hoogleraar in de algemene
plantkunde te Utrecht. Snel schakelde hij over van het praktijkonderzoek op het fundamentele van het Utrechtse Universiteitslaboratorium, maar hij vergat nooit zijn
studenten op de grote waarde van het praktijkonderzoek te wijzen.
Als krachtige, vrijheidlievende persoonlijkheid kwam hij natuurlijk in opstand tegen
de bezetters, die hem van 1942-1944 als gijzelaar in St. Michielsgestel interneerden.
In 1946 werd prof. Koningsberger lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen; in 1960aanvaardde hij het ondervoorzitterschap van de Afdeling
Natuurkunde. Het aantal bestuursfuncties dat hij na de oorlog bekleedde was zo
groot dat het onbegrijpelijk is dat hij daarnaast steeds kans zag de opleiding van de
honderden studenten te verzorgen. De propaedeutische colleges gaf hij zelf, ookvoor
de aanstaande medici en farmaceuten, omdat hij, zoals hij mij eens vertelde, het
van het grootste belang achtte juist de aankomende studenten begrip voor de wetenschappelijke denkwijze bij te brengen. Er promoveerden meer dan dertig biologen
bij hem.
Door zijn werk bij het proefstation te Pasoeroean kreeg hij grote belangstelling voor
landbouwkundige vraagstukken, niet alleen in de tropen maar ook in Nederland. J a renlang maakte hij deel uit van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
T.N.O. en hij was daarom de aangewezen figuur om als voorzitter van de Commissie Fundamenteel Onderzoek in de landbouw opte treden.
Dat hij bereid was om naast de talloze functies in de academische wereld ook nogde
leiding van het bestuur van Pudoc op zich te nemen stemt ons tot grote dankbaarheid,

want alles wat hij ondernam deed hij met de volledige inzet van zijn persoon. Elke
vergadering opnieuw bleek hoe grondig hij de stukken had bestudeerd en hoe goed hij
zelfs van details op de hoogte was. Steeds toonde hij begrip voor de mening van anderen en was hij bereid zo nodig zijn eigen standpunt te herzien. De bestuursvergaderingen verliepen dan ook altijd vlot en er heerste een prettige, soms enigszins
studentikose sfeer, waaraan zijn benijdenswaardig gevoel voor humor wel niet vreemd
geweest zal zijn. Hij was wars van formaliteiten maar had een sterk gevoel voor decorum, een grote belangstelling voor zijn medemensen en een onnavolgbare gave om
iets duidelijk uiteen te zetten.
Zij die in de gelegenheid zijn geweest zijn afscheidscollege in intieme kring in de
fraai met bloemen versierde collegezaal van het Botanisch Laboratorium aan de
Lange Nieuwstraat te Utrecht bij te wonen, zullen zich altijd met verbazing blijven
afvragen hoe prof. Koningsberger erin slaagde bijna een vol uur over zijn eigen veelzijdig leven en werk te spreken zonder ook maar een seconde bij iemand de indruk
te wekken van ijdel of arrogant te zijn. Zijn onderhoudende, eenvoudige betoogtrant
gaf de aanwezigen integendeel het prettige gevoel dat Koningsberger het een voorrecht vond ons allen persoonlijk te kennen en met ons te hebben mogen samenwerken.

J. G. ten Houten
secretaris

Vervloeiende grenzen

De opvatting dat onze kennis zich naar alle zijden uitbreidt als een gesloten front is
gebleken niet houdbaar te zijn. Zelfs bij een oppervlakkige bestudering van de literatuur op een of ander vakgebied moet men al spoedig tot de ontdekking komen dat de
kennis over bepaalde onderdelen van dat vakgebied zich zeer snel uitbreidt, terwijl
op andere onderdelen nauwelijks vooruitgang valt te boeken.
Er zijn vele oorzaken en combinaties van oorzaken aan te wijzen voor deze heterogene ontwikkeling van het front van onze kennis. Het kan zijn dat men een nieuwe methode heeft gevonden, waarmee men plotseling een hele reeks vraagstukken kan aanpakken; er kan zich rondom een vooraanstaand onderzoeker een "school" vormen,
die het onderzoek met kracht voortzet en uitbreidt; de informatie over spectaculaire
resultaten kan een stimulans zijn voor anderen om in dezelfde richting te zoeken; een
onderzoek kan belangrijke resultaten afwerpen voor het bedrijfsleven, waardoor dit
bereid is veel geld en mankracht aan dit onderzoek te besteden en het kan zijn dat de
overheid in een bepaald land - om politieke of andere redenen - een bepaald onderzoekingsveld sterk stimuleert. Zo ziet men telkens weer dat op bepaalde punten het
front "in beweging" komt en op andere punten vrij stationair blijft.
Vaak leidt een dergelijke beweging tot het min of meer afsnoeren van het betreffende
onderdeel, waarna dit onderdeel uitgroeit tot een zelfstandige tak van wetenschap,
een verdergaande specialisatie. Maar ook blijkt steeds duidelijker dat geen enkele
tak van wetenschap - hoe gespecialiseerd ook - het kan stellen zonder de hulp vaneen
of meer andere takken van wetenschap, waaruit als logische consequentie volgt het
afsnoeren van onderdelen ook bij die andere takken en een samensmelten tot eennieuw
geheel.
Wanneer men deze ontwikkeling onderkent, is het op het eerste gezicht merkwaardig
dat men in de literatuur van verschillende landen toch zeer vaak dezelfde onderwerpen tegenkomt. Ondanks alle pessimistische geluiden is blijkbaar de doorstroming
van de informatie toch minder gebrekkig dan men op grond van de feilen die aan de
doorstroming kleven, zou verwachten.
Ongetwijfeld zal daarbij echter ook in het geding zijn dat op verschillende plaatsen
gelijktijdig spontaan en los van elkaar het oplossen van een vraagstuk wordt aangepakt, omdat de tijd daarvoor nu eenmaal rijp is.
Deze gehele ontwikkeling maakt dat het steeds moeilijker wordt scherpe scheidingslijnen tussen wetenschapsgebieden te trekken en een soort wetenschappelijke h i ë r a r chie op te bouwen. De gelijktijdig verlopende versplintering én samenbundeling vormen een vloeiend geheel dat zich moeilijk of niet laat vastleggen in een systeem en
dat zelfs naar de geaardheid van het onderzoek in een bepaald land andere splitsingen
en bundelingen vertoont dan in een ander land. Zo rekent men bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de medische wetenschap tot de biologie, maar in ons land niet.

De landbouwwetenschap - als men al van een dergelijke tak van wetenschap kan spreken - is een typerend voorbeeld. Er schijnt een tendens te zijn te gaan spreken over
"bio-agricultural science", blijkbaar omdat de biologie en de landbouwwetenschap
steeds meer neiging vertonen in elkaar over te vloeien. Maar aan de andere kant
krijgt de landbouwwetenschap steeds sterkere bindingen met de maatschappijwetenschappen. Als men daarbij dan nog bedenkt dat de biologie weer niet los te denken
valt van de chemie en de fysica en dat tenslotte geen van deze wetenschapsgebieden
het meer kan stellen zonder de wiskunde en in het bijzonder de mechanische verwerking van wiskundige problemen, dan is het duidelijk dat het oprichten van schotten
tussen vakgebieden een steeds hachelijker zaak wordt.

Paradox tussen wetenschapsontwikkeling, publikaties en documentatie

Ditvervagenvande grenzentussen detakkenvanwetenschap heeft onder meer verstrekkende gevolgen voor de beide facetten van de wetenschapsbeoefening waarmede onze
instelling zich bezighoudt, namelijk het publiceren en de documentatie en informatie.
De samenhang tussen deze ontwikkeling in de wetenschapsbeoefening en genoemde
facetten wordt zeker nog niet algemeen onderkend; laat staan dat men reeds toe zou
zijn aan het vinden van oplossingen.
In wezen zijn de problemen terug te brengen tot de paradoxale situatie dat tegenover
de vloeiende ontwikkeling van de wetenschap staat de ordenende en normaliserende
tendens van het publiceren en de documentatie.
Voor het publiceren spreekt deze ordenende tendens wellicht het duidelijkst bij het
tijdschrift, tot op heden nog steeds het belangrijkste medium voor de wetenschappelijke publikatie. Men motiveert immers het bestaansrecht van het tijdschrift juist
met te wijzen op het bundelende karakter van dit medium en men koestert de illusie
dat het via het tijdschriftenwezen mogelijk moet zijn het totale beeld van de zich ontwikkelende wetenschap te verdelen over een netwerk van tijdschriften, die elk voor
zich een onderdeel van het geheel voor hun rekening nemen.
De overtuiging dat deze verdeling in vakken en vakjes steeds minder aanvaardbaar
wordt, wint slechts langzaam veld; nog steeds tracht men door het oprichten van telkens weer nieuwe tijdschriften de ontwikkeling de baas te blijven.
Tot welk een chaotische toestand dit leidt, blijkt reeds bij een eerste blik in een bibliografie als Current Agricultural Serials*, waarin ca. 12500 tijdschriften en series
alleen al op het gebied van de landbouwwetenschap zijn beschreven.
De gevolgen blijven natuurlijk niet uit. Vele tijdschriften zijn noodlijdend en kunnen
daardoor in feite de taak die zij op zich hebben genomen, niet aan. Bovendien ontstaan andere vormen van publikatie als concurrenten van het tijdschrift, waarbij
* Boalch, D.H. ed. Current Agricultural Serials. Vol. I, Alphabetical list. Oxford,
International association of agricultural librarians and documentalists, 1965,
351 biz.
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vooral het afzonderlijke rapport op de voorgrond komt. De noodzaak neemt toe om
naast primaire tijdschriften secundaire tijdschriften van bibliografische aard te
stichten en "reviews" te schrijven, waarmee men tracht door een herbundeling en
condensatie het overzicht te herstellen. Maar deze uitweg blijkt niet voldoende te zijn
en men moet al zijn toevlucht nemen tot bibliografieën van bibliografieën. Wij zijn
derhalve nog ver af van een algemeen aanvaardbare oplossing.
Wel zijn er gelukkig symptomen die er op wijzen dat men het vraagstuk onderkent en
er zich over beraadt. Vooral in de biologie is men actief. Zowel internationaal als
nationaal vindt overleg plaats tussen de redacteuren van de biologische tijdschriften;
de Abstracting Board van de International Union of Biological Sciences streeft naar
een sanering van de biologische tijdschriften, maar de kern van het vraagstuk heeft
men toch nog niet geraakt. De oplossing zou slechts gevonden kunnen worden door
een ontbundeling van de tijdschriftenliteratuur en een herbundeling naar het individuele interessepatroon van de onderzoeker-lezer. Helaas is een dergelijke oplossing
voorshands - reeds om financieel-economische redenen - niet algemeen te verwezenlijken en blijft dus slechts theorie.
Ook de documentatie worstelt met ditzelfde vraagstuk omdat een ordening - op welke
wijze dan ook - de basis moet zijn waarop de documentatie wordt gebouwd. Het
vloeiend verloop van het front van de wetenschap maakt dat elke indeling die thans
voldoet, binnen korte tijd reeds verouderd is.
In twee richtingen streeft men naar een oplossing: ten eerste door het openen van
nieuwe mogelijkheden voor dwarsverbindingen (facet classification) en ten tweede
door een ontleding van elke afzonderlijke publikatie in zeer kleine eenheden. In dit
tweede geval tracht men deze ontleding te doen aan de hand van een zeer groot aantal
"descriptoren" om vervolgens langs mechanische weg elke denkbare combinatie en
herbundeling mogelijk te maken. Generaliserend zou men kunnen zeggen dat in WestEuropa de eerste richting de meeste aanhangers heeft en dat in Amerika de tweede
richting de overhand heeft. In beide werelddelen echter bestaan tendensen tot oriëntatie in de andere richting.
In de Europese landen is er een toenemende belangstelling voor mechanisering van
de documentatie via enkelvoudige trefwoorden. In Amerika wint de systematische indeling veld, vooral nu men er in is geslaagd ook bij een systematische behandeling
van documentaire gegevens gebruik te maken van de computer voor de verwerkingen
het geven van informatie.
Deze tendensen zijn wel verklaarbaar, omdat aan beide richtingen ernstige bezwaren
kleven. Bij de eerste richting loopt men de kans dat men de behoeften van de informatievragers toch niet geheel kan bevredigen, omdat onverwachte combinaties worden gevraagd, waarop het systeem niet is ingesteld. Bij de tweede richting is het gevaar aanwezig dat de langs mechanische weg verkregen combinaties van informaties
gekunsteld aandoen en daardoor evenmin bevredigen.
Ook hier heeft men het probleem onderkend, zonder echter reeds een algemene oplossing - zo deze ooit bereikbaar is - te vinden. Belangrijk is dat men zowel in
Amerika als in West-Europa inziet dat de informatiebehoefte van de gebruikers het
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uitgangspunt moet zijn voor de bestudering van het vraagstuk.
Kent men voor bepaalde groepen gebruikers het patroon van hun informatiebehoeften,
dan kan men trachten daarop de documentatie af te stemmen. Vele studies zijn dan
ook gericht op dit behoeftenpatroon* ("user needs"). Helaas heeft men in ons land
nog niets gedaan aan dergelijk onderzoek. Een eerste poging op beperkte schaal
wordt thans door ons ondernomen, dankzij een financiële bijdrage van de Vereniging
van Vrienden (zie blz. 44).

De invloed van de paradox op de taken vanPudoc

Betrekken wij de moeilijkheden die ontstaan voor het publiceren en voor de documentatie door het vervloeien van de grenzen tussen de vakgebieden op de taken die aan
Pudoc zijn toebedeeld, dan moeten wij erkennen dat ook wij geen radicale oplossingen hebben gevonden. Ook bij ons werk ondervinden wij de noodzaak tot normalisatie
en ordening.
Bij het publiceren uit zich deze tendens zowel in de uiterlijke vorm van de publikaties - het vaststellen van een genormaliseerde layout; het werken met reeksen en
tijdschriften - als in de innerlijke structuur - normalisering van de terminologie en
de taal, van de indeling, van de literatuurcitaten. Bij de documentatie is er de gebondenheid aan de eenmaal gekozen sleutel voor de ontsluiting - de Landbouwcode en
het daarop gebaseerde register voor "Landbouwdocumentatie".
Maar aan de andere kant hebben wij er toch naar gestreefd, binnen de grenzen van
onze opdracht, een zo groot mogelijke vrijheid te betrachten. Het beginsel van het
"open bestel" hebben wij kunnen handhaven.
Bij de publikaties komt dit tot uitdrukking in het aftasten van de mogelijkheden voor
een gedifferentieerde verspreiding bij elke publikatie die onderhanden genomen wordt;
bij het geven van literatuurinformaties en adviezen wordt in de eerste plaats gestreefd naar het bevredigen van de informatiebehoefte van de vragensteller en in
veel mindere mate naar volledigheid.

* Er zijn reeds bibliografieën over deze onderzoekingen verschenen, waarvan wij
noemen:
Paisley, W.J. The flow of (behavioral) science information; a review of the research
literature. A report of the Institute for communication research, Stanford university,
1965.
Davids, R.A. and C.A. Bailey. A bibliography ofuse studies. Drexel institute of technology; graduate school of library science. Philadelphia (Perm), 1964.
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Pudoc in 1965

In aansluiting op hetgeen de secretaris van ons bestuur Dr. Ten Houten heeft geschreven ter nagedachtenis van prof. Koningsberger moge ook op deze plaats de betekenis
van prof. Koningsberger voor onze instelling gememoreerd worden.
Toen bij de oprichting van Pudoc in 1957de samenstelling van het bestuur aan de orde kwam, bleek prof. Koningsberger, ondanks de vele bestuursfuncties die hij reeds
had, bereid het voorzitterschap van dit nieuwe instituut op zich te nemen. Wij menen
daarin een bewijs te mogen zien van de waarde die hij hechtte aan de aspecten van
het publiceren en de documentatie van de resultaten van onderzoek.
Prof. Koningsberger heeft gedurende de periode van zijn voorzitterschap steeds weer
op duidelijke wijze de grote lijnen aangegeven waarlangs naar zijn mening Pudoc zich
diende te ontwikkelen. Reeds bij het aanvaarden van het voorzitterschap op 12 februari 1958 stond hem een sterke organisatie voor ogen die in staat zou zijn een coördinatie tot stand te brengen tussen de uiteenlopende soorten publikaties, een coördinatie die overigens langs lijnen van geleidelijkheid zou moeten verlopen.
Daarbij gingen zijn gedachten uit naar een samengaan van de publikaties op het gebied van de landbouw met die van de biologie. Een dergelijke coördinatie zou overigens naar zijn opvatting geen afbreuk mogen doen aan de verlangens van de afzonderlijke instellingen, te kunnen beschikken over eigen materiaal ten dienste van de meer
individueel gerichte nationale en internationale contacten. Aan dit standpunt heeft hij
gedurende zijn ambtsperiode vastgehouden en het steeds verdedigd.
Dat prof. Koningsberger tevens lid was van de Nationale Raad Landbouwkundig Onderzoek was voor Pudoc eveneens een niet te onderschatten voordeel in deze eerste fase;
de directe band tussen de Raad en Pudoc via onze voorzitter is aan de opbouw van
Pudoc zeker ten goede gekomen.
Ook op deze plaats spreken wij bovendien gaarne onze dankbaarheid uit voor de grote
genegenheid die wij persoonlijk van prof. Koningsberger mochten ondervinden. Wij
hebben nimmer tevergeefs een beroep ophem gedaan voor een bespreking van vraagstukken van algemene of bijzondere aard; omgekeerd heeft hij steeds aan de directie
de volle vrijheid gelaten om naar beste weten de belangen van Pudoc te behartigen.
In dankbaarheid aan het vele dat prof. Koningsberger voor de opbouw van Pudoc heeft
gedaan, zullen wij zijn nagedachtenis blijven eren.
De werkzaamheden die Pudoc verricht zijn minder spectaculair dan die van vele andere instituten omdat zij zich nu eenmaal afspelen rondom "het papier" als medium.
Op 21mei 1965 echter kon de nieuwe voorzitter van ons bestuur, prof. dr.ir. J. Doorenbos - als zijn eerste officiële daad - de Pudocvlag hijsen bij het in gebruik nemen
van de Centrale Offsetdrukkerij. Een kleine feestelijke plechtigheid, gevolgd door
bezoeken van vele belangstellenden aan de drukkerij, leidde deze sector van ons Centrum in.
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Het jaar 1965 werd voorts gekenmerkt door de voorbereiding en uitwerking van wijzigingen in enkele uitgaven. In overleg met het Centrum Landbouw-wiskunde werd de
produktie van het register op Landbouwdocumentatie gemechaniseerd, hetgeen een
zeer grote arbeidsbesparing betekent. Voorbereid werd een volledige vernieuwing
- redactioneel en typografisch - van het Landbouwkundig Tijdschrift. Aan het eind
van het jaar was het overleg nog gaande over een nieuwe opzet van de tweemaandelijkse uitgave Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur, waarbij het
de bedoeling is dit periodiek op een internationale basis te brengen.
Ook in andere opzichten werden de buitenlandse contacten verstevigd en uitgebreid.
De directeur kreeg de gelegenheid de congressen van de International Association of
Agricultural Librarians and Documentalists en het congres van de Fédération Internationale de Documentation te Washington bij te wonen. Voor deze beide congressen
werden verschillende "papers" samengesteld. Het rapport over dit bezoek onder de
titel "Bibliotheek- en Documentatiecongressen Washington, oktober 1965" is inmiddels gereedgekomen en verspreid.
Aan de directeur van het Instituut voor Landbouwhuishoudkundig Onderzoek en de directeur van het Instituut voor de Pluimveeteelt werden rapporten uitgebracht over
opzet en inrichting van een documentatieafdeling bij deze instituten.
Besprekingen werden gevoerd over de erkenning van de directeur en het hoofd van de
afdeling Publikaties als uitgever, welke besprekingen hebben geleid tot erkenning.
Daarmede is de lijn doorgetrokken van de ontwikkeling van Pudoc tot een wetenschappelijke uitgeverij. Ook de Centrale Offsetdrukkerij is officieel erkend als huisdrukkerij door de Stichting Bedrijfscommissie voor de Grafische Industrie, terwijl de
chef van de onderafdeling Produktie, na het afleggen van het betreffende examen, het
patroonsdiploma Klein-offsetdruk verwierf.
Tenslotte zij vermeld dat in dit jaar, dankzij financiële steun van de Vereniging van
Vrienden, een begin kon worden gemaakt met het onderzoek naar de leesgewoonten
en de behoeften aan documentatie van onderzoekers bij instellingen van landbouwkundig onderzoek.
Het hierboven beschrevene geeft een indruk van de activiteiten die buiten de routinewerkzaamheden van Pudoc liggen. Zij vloeien echter voort uit de centrale positie die
Pudoc op het gebied van het publiceren en het uitgeven en op dat van de documentatie
en informatie, voor zover het de landbouwkundige literatuur betreft, inneemt. In de
volgende hoofdstukken volgt een overzicht van hetgeen meer tot de routine-werkzaamheden kan worden gerekend.
Om enige indruk te geven van de ontwikkeling van Pudoc sedert 1960 - het eerste jaar
waarin Pudoc op normale wijze heeft kunnen functioneren - is een overzicht opgenomen van een aantal kwantitatieve gegevens over de periode 1960-1965.
Bij dit overzicht dient, wellicht ten overvloede, te worden opgemerkt dat de meetbare resultaten van het werk op zichzelf de ontwikkeling en de kwaliteit van de betreffende activiteiten niet duidelijk tot uitdrukking kunnen brengen. Bij de gegevens van
de afdeling Publikaties moet in aanmerking genomen worden dat kalenderjaren niet
altijd een goede grondslag voor vergelijking kunnen zijn (Verslagen van landbouw14

kundige onderzoekingen):
Incidentele factoren komen voorts tot uiting in het aantal dissertaties in de verslagen
van onderzoek.
Het aantal redactioneel verwerkte tijdschriften-pagina's staat onder invloed van het
verschijnen van speciale nummers.
Overigens worden de gegevens van 1965 nader besproken in het hoofdstuk Redactie,
uitgeverij en drukkerij.
Over de gegevens van de afdeling Documentatie kan hier het volgende worden opgemerkt.
Het aantal referaten in Landbouwdocumentatie wordt beheerst door de toelaatbare
omvang van dit tijdschrift.
Het aantal geleverde kaartjes met referaten hangt samen met de wisseling van bestellingen per onderwerp en daardoor met de incidentele omvang van de betreffende rubrieken.
De groei van het aantal titels in de Euromarktlijst (Landbouwkundige aspecten van de
Euromarkt) spreekt voor zichzelf.
De titels in het Pudoc Bulletin werden in de jaren 1960 tot en met 1962 niet genummerd. De nummering van 1963 af vergemakkelijkte de bestelling van de opgenomen
publikaties. In 1963 werd bovendien overgegaan tot uitbreiding van de titelopgave van
reeksen en afzonderlijke publikaties over landbouwkundige onderwerpen van Nederlandse auteurs met titelopgave van tijdschriftartikelen van deze auteurs.
Het aantal verzonden attenderingskaartjes weerspiegelt in de jaren 1964 en 1965 de
sterke groei in de omvang van de geraadpleegde literatuur. De invloed van het aantal opdrachten per jaar op dit aantal is minder spectaculair, deze wordt in het hoofdstuk Literatuurdocumentatie en informatie nader bezien.
De afname in het aantal (nieuwe) literatuurlijsten hangt samen met de toename van
het aantal verstrekte afschriften van bestaande lijsten.
In het aantal literatuurrapporten zijn de in Landbouwdocumentatie verschenen voortgangsrapporten opgenomen.
De toenemende beschikbaarheid van materiaal uit de Oosteuropese literatuur is zichtbaar in de groei van het aantal titels opgenomen in de DOLL (Documentatie van Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur).
De hoeveelheden opgenomen kaarten van Oosteuropese vertalingen worden bepaald
door de mate van toegepaste selectie.
In het hoofdstuk Literatuurdocumentatie en informatie worden de gegevens van 1965
uitvoeriger toegelicht.
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Overzicht van een aantal kwantitatieve gegevensover de periode 1960-1965
1960

1961

1962

1963

1964

1965

R e d a c t i e , u i t g e v e r i j en d r u k k e r i j
V e r s l a g e n Landbouwkundige O n d e r zoekingen

23

16

17

A a n t a l d i s s e r t a t i e s in deze r e e k s

6

6

5

Aantal uitgegeven andere publikaties
en v o o r a n d e r e n v e r z o r g d e p u b l i k a t i e s

0

3

1

A a n t a l t i j d s c h r i f t e n in v e r z o r g i n g

2

3

3

13

25

2

13

2 009
2 074

3 682
1922

Aantal redactioneel verwerkte pagina's
A. boeken
B. t i j d s c h r i f t e n

2 200
1189

2 257
1942

1896
1847

2561
2 337

L i t e r a t u u r d o c u m e n t a t i e en i n f o r m a t i e
Ingevoegde k a a r t j e s in 5 j a a r - s y s t e e m
A a n t a l r e f e r a t e n in Landbouwdocumentatie
Geleverde kaartjes met referaten
Aantal titels Euromarktlijst

24 000

29 400

27 400

6086

6481

7265

53000

60000

41000

-

-

1325

A a n t a l t i t e l s Pudoc Bulletin
Attenderingskaartjes

9626

4400

3600

26 000

25 500

7515
52000

24 250

8160

8026

47002

49168

1345

1714

1070

1262

3533

8286

Literatuurinlichtingen

550

451

556

523

587

Literatuurlijsten

155

186

233

203

Afschriften van l i t e r a t u u r l i j s t e n

-

-

550

192
700

Literatuurrapporten
Opgenomen t i t e l s in DOLL
Opgenomen k a a r t e n van O o s t e u r o p e s e
vertalingen

16

9
2110

11

17

12

685

2045
1673
15963
554
129
1139

12

7

4400

4800

6578

8766

9379

2 800

1 700

1800

3 700

2 200

Redactie, uitgeverij en drukkerij

De ontwikkeling van de werkzaamheden binnen de afdeling Publikaties was in 1965
opnieuw voorspoedig. In vrijwel alle onderdelen was sprake van groei. In de secties
van de afdeling, de boekenredactie, de tijdschriftenredactie en de produktieafdeling,
waaronder de Centrale Offsetdrukkerij (C.O.) ressorteert, werden vele plannen en
objecten gerealiseerd.
De boekenredactie en de tijdschriftenredactie hadden tezamen bemoeienis met de r e dactionele verzorging van rond 5600 pagina's. In de sector tijdschriften was enige
teruggang nl. van 2074 pagina's naar 1908 pagina's; in de sector boeken was een stijging van 2848 pagina's naar ruim 3700 pagina's. De toeneming werd in hoofdzaak veroorzaakt door een groter aanbod van het aantal manuscripten voor de reeks Verslagen
van Landbouwkundige Onderzoekingen. Zowel bij de tijdschriftenredactie als bij de
boekenredactie vroegen enkele bijzondere objecten veel aandacht.
De verspreiding van uitgaven gaf wederom aanleiding tot een aantal activiteiten. Door
de afdeling werden vele adviezen gegeven. Ten gevolge van het werk van de Centrale
Offsetdrukkerij lag het accent van de adviserende taak vooral op het terrein van de
typografische vormgeving en drukwerkverzorging.
De omvangrijker boekproduktie kon met name worden gerealiseerd door de sinds 1964
verkregen personeelsuitbreiding. Vermelding verdient vooral de toevoeging aan de
afdeling van een landbouwkundig ingenieur. Hierdoor kan thans beter dan in vorige
jaren worden bereikt dat de uit te geven publikaties in alle opzichten voldoen aan internationale normen.
Ten behoeve van de redactie van het Landbouwkundig Tijdschrift kon worden overgegaan tot de aanstelling van een wetenschappelijk ambtenaar.
Voor verspreidings- en verkoopwerkzaamheden is personeelsaanvulling gewenst, echter ook de onderafdeling produktie vraagt om voorziening vanwege de vele aandacht
die door deze sectie aan de Centrale Offsetdrukkerij moet worden gegeven.

Uitgegeven publikaties en werk in voorbereiding

Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen
"Het grote aanbod van manuscripten voor de reeks Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen in de tweede helft van 1964 vond in 1965 voortzetting. In dit jaar verschenen in de reeks 25 titels met een totale omvang van bijna 3300 pagina's. Van deze titels werden een achttal, met een omvang van 1200 pagina's reeds ten dele in 1964
bewerkt. Op 31 december 1965 waren voorts zes titels in bewerking die echter niet
meer in 1965 konden verschijnen. De omvang van deze titels zal in de verantwoording
van 1966 tot uitdrukking komen.
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Van vier Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen werden handelsedities uitgegeven of voorbereid waardoor een financieringsbasis voor deze boeken werd gevonden. Een van deze edities kwam tot stand in samenwerking met een commerciële uitgeverij, nl. Koninklijke Van Gorcum en Comp. N.V. te Assen. In enkele andere gevallen werd mede door steun van het Landbouwhogeschoolfónds, in de vorm van garanties de mogelijkheid tot uitgave geschapen.
Van de 25 titels verschenen er 13 tevens als dissertatie, terwijl 9 titels integraal in
het Engels werden uitgegeven. Feitelijke gegevens over de reeks zijn opgenomen in
bijlage 2.
Andere uitgaven
Buiten de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen werden in 1965
twee uitgaven gepubliceerd met een totale omvang van bijna 400 pagina's. In de eerste
plaats de "Agro-climatic Atlas of Europe", deel I van de Agro-ecological Atlas of
Cereal Growing in Europe. Voor deze atlas werd een samenwerking met Elsevier
Publishing Company te Amsterdam gevonden. Dit eerste deel verscheen omstreeks
^•^
mei 1965.
li''y". t ' ,/,"<.Aan het eind van het jaar zag het er naar uit, op grond van het aantal verkochte
i/ s* çr exemplaren, dat van een succesvolle uitgave kan worden gesproken.
'l' l'\ »^A -Voorts werd uitgegeven "Honderd jaar Mendel, ontwikkeling van de erfelijkheidsleer
van 1865 tot 1965 . Evenals in 1965 Op Leven en Dood , waarvan een tweede druk
moest verschijnen en zelfs tegen het einde van het jaar een derde druk werd voorbereid, verscheen dit boek onder auspiciën van de Biologische Raad van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Ook deze uitgave werd goed ontvangen.

Verzorging van tijdschriften

Landbouwkundig Tijdschrift
Uitgever: Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap.
Evenals in voorgaande jaren verzorgde Pudoc het redactiesecretariaat en de bureauredactie van het Landbouwkundig Tijdschrift. Na enige vertraging in het begin van
het jaar zijn alle overige nummers op tijd verschenen. De omvang van de jaargang
1965 is, in verband met extra kosten die gemaakt moesten worden voor het tot stand
komen van een nieuwe layout voor de jaargang 1966, beperkt gebleven tot 980 pagina's,
inclusief 84 advertentiepagina's (vorig jaar 1268, inclusief 109 advertentiepagina's).
Dit jaar is er naar meer variatie per aflevering gestreefd, waardoor het aantal numm e r s gewijd aan één onderwerp slechts twee bedraagt:
"37ste Tropische Landbouwdag", samengesteld uit een viertal voordrachten gehouden ter gelegenheid van de 30ste Landbouwweek. Deze voordrachten sloten aan
bij het centrale thema van de Landbouwweek: "Kwaliteit van voedingsmiddelen en
daarvoor benodigde produktiemiddelen" (nr. 16 - 48 pp.);

"Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 1890-1965", uitgegeven ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen
(nr. 21 - 128 pp.).
Het jaar 1965 is als een overgangsjaar te beschouwen, waarin de redactie zich heeft
ingeleefd in de nieuwe opzet en deze gaandeweg heeft gerealiseerd. Aan kleine veranderingen en bijvoorbeeld de invoering van een nieuwe rubriek: "Wetenschappelijk
nieuws" is dit waarneembaar geweest. Met de verschijning van nummer 22 wordteen
periode afgesloten, en wel die van het halfmaandelijkse orgaan. Vanaf 1januari 1966
zal het Landbouwkundig Tijdschrift weer een maandblad zijn, groter van formaat,
met meer inhoud en in een andere typografische opmaak. De voorbereiding van de
vernieuwing van het tijdschrift vergde zeer veel overleg en tijd.
Ten slotte zij nog vermeld dat de inschakeling van een advertentiebureau bij de advertentie-acquisitie voor het jaar 1965 niet werd gecontinueerd.
Nederlands Melk- en Zuiveltijdschrift
Uitgever: Genootschap ter bevordering van Melkkunde.
Pudoc verzorgde ook in 1965 de bureauredactie en de administratie van het Nederlands Melk- en Zuiveltijdschrift.
De in het vorig jaar ontstane achterstand werd in het verslagjaar 1965 ingelopen. Mede door de in diensttreding van een nieuwe instituutsredacteur op het NIZO ontstond
er een grotere toevloed van kopij. De omvang van de jaargang 1965 bedraagt 356 pagina's, waarmede de gemiddelde jaaromvang van het tijdschrift met 11%werd overschreden. Door een wijziging in de typografie werd het mogelijk een spoediger verwerking bij de drukkerij te bewerkstelligen.
In 1965 verschenen geen bijzondere nummers, zodat het tijdschrift in zijn 19e jaargang de normale omvang van vier nummers had. Zowel het aantal abonnees als de
verkoop van losse nummers nam in dit verslagjaar iets toe.
European Potato Journal
Uitgever: European Potato Association.
De omvang van de (8e) jaargang 1965 bedraagt 252 pagina's (vorig jaar idem). Van
de in het tijdschrift als artikel gepubliceerde pagina's was 5% (vorig jaar 11%) afkomstig van Nederlandse auteurs. -Er is een opmerkelijke teruggang in het aantal
artikelen dat van Nederlandse zijde in dit tijdschrift wordt gepubliceerd.
De verschijning van de vier nummers van de achtste jaargang was niet bevredigend.
De te late verschijning is geheel aan de drukkerij te wijten, daar de kopij-inlevering
steeds op tijd en volledig voorbereid plaatsvond.
Netherlands Journal of Agricultural Science
Uitgever: Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap.
In 1965 verschenen geen bijzondere nummers. Het tweedenummer echter -het zogenaamde De Vriesnummer - omvatte 149 pagina's enveroorzaakte daardoor een grote
arbeidsopeenhoping. Deze 13e jaargang 1965 omvatte 334 pagina's (vorig jaar 344).
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Adviezen en dienstverlening

Het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten blijft een omvattende taak
van de afdeling Publikaties.
Als dienstverlening wordt onder meer aangemerkt de werkzaamheden ten behoeve
van de exploitatie van uitgaven van andere instellingen of organisaties. In de afgelopen jaren zijn bij Pudoc ondergebracht een aantal kaart- en boekuitgaven van de
Stichting voor Bodemkartering en het Nederlands Melk- en Zuiveltijdschrift. Dit jaar
werd daaraan toegevoegd de uitgave Current Agricultural Serials van de International
Association of Agricultural Librarians and Documentalists. Voor dit boek werd een
folder samengesteld, ontworpen en verspreid.
De verstrekte adviezen waren weer zeer verschillend van aard en omvang. Het eigen
publikatiewerk omvatte een groot aantal adviezen aan promovendi en onderzoekers
bij de samenstelling van hun manuscripten. Een advies van grotere omvang was het
opzetten van een plan voor een informatieve uitgave van het Instituut voor Landbouwhuishoudkundig Onderzoek. Een rapport hierover werd voorbereid door het hoofd van
de afdeling na besprekingen met een werkgroep van medewerkers van het Instituut.
Ook op auteursrechtelijk terrein werd weer informatie verstrekt en geadviseerd,
zowel op individuele basis als collectief in cursussen.
Naast adviezen inzake de redactionele en uitgave-aspecten werd aan een groot aantal
instellingen hulp verleend in die zin dat wij voor hun publikaties hetzij de vormgeving
verzorgden, hetzij de vormgeving en de controle op de produktie op ons namen. Dit
laatste brengt dan onder meer mee, naast de typografische uitvoering, de zorg voor
het verkeer van de drukproeven en het volgen van de gang op de drukkerijen. Aan
dergelijke opdrachten is in bepaalde gevallen ook een bijdrage onzerzijds op redactioneel gebied vereist. Met name de onderafdeling Produktie heeft hierdoor een verzwaring van de taken ondergaan. Vrijwel iedere opdracht die door deze onderafdeling werd ontvangen ter afwerking op de Centrale Offsetdrukkerij bracht een dergelijke hulpverlening met zich mee. In de paragraaf over de Centrale Offsetdrukkerij
wordt hierop verder ingegaan.
Als een beperkte keuze uit deze soort adviezen en bijdragen noemen wij:
Landbouwhogeschool Gids 1965-1966 en vignet LH; Bibliography of Hydrology, Netherlands, 1962-1963 (IILC); Landbouwkundig Tijdschrift, jaargang 78; Jaarverslag 1962,
1963, 1964, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord", Zeist; J a a r v e r slag 1964, N.V. Vuilafvoermaatschappij V.A. M.; Omslag jubileumnummer Bibliotheekleven; Rivon-mededeling nr. 216, Onderzoek grindgaten langs de Maas; L. H.berichten; Ontwikkeling en gebruik van de entheskoop (ILO); Jaarverslag 1964,
Afdeling Weg- en Waterbouwkunde (LH); herziening vignet International Seed Testing
Association; Legenda-indelingen 50000 kaarten (Stiboka); Jaarverslag 1964, Centraal Orgaan.
In een aantal van deze gevallen betroffen de verleende adviezen opdrachten die niet
bij de Centrale Offsetdrukkerij werden afgewerkt maar door de betrokkenen zelf bij
een andere drukker werden ondergebracht.
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Exploitatie en verspreiding van uitgaven

De toeneming van het aantal uitgaven eiste opnieuw gevarieerde maatregelen ten behoeve van de verspreiding. Het ontwerpen en samenstellen van folders, circulaires
en advertenties is een steeds terugkerende bezigheid. Door de verscheidenheid van
uitgaven moeten bij de verspreiding van aankondigingen telkens nieuwe kringen van
belangstellenden worden benaderd. Daardoor moet veel en steeds ander adressenmateriaal worden verzameld, bewerkt en geselecteerd.
Voor het seizoen 1965-'66 verscheen een nieuwe fondscatalogus. Veel aandacht werd
voorts gegeven aan het verkrijgen van besprekingen en recensies van uitgaven in met
zorg uitgekozen tijdschriften. De ervaring leert dat dit soort maatregelen de verspreiding ten goede komen. In dit kader paste ook het deelnemen aan de Frankfurter
Buchmesse die van 13-18 oktober te Frankfurt am Main werd gehouden. Evenals in
vorige jaren ontving onze stand een deskundig en gespecialiseerd publiek.
Binnen het Grafisch Export Centrum, waarvan het lidmaatschap werd voortgezet,
werd enige malen deelgenomen aan overleg met de sectie wetenschappelijke uitgevers. Dit contact bleek nuttig en vruchtbaar voor de uitwisseling van ervaringen.
Naast de Buchmesse te Frankfurt wordt ook deelgenomen aan andere tentoonstellingen. In 1965 waren Pudoc-uitgaven te zien op internationale boekenexposities te
Leipzig, Warschau, Praag en Berlijn.
Reeds gedurende langere tijd werd in het bestuur en intern gesproken over het zoeken van aansluiting bij de organisaties van boekhandel en uitgeverij in Nederland.
Dit leidde in 1965 tot het besluit voor de directeur en de plaatsvervangend directeur,
tevens hoofd van de afdeling Publikaties, een erkenning als uitgever aan te vragen.
In aansluiting hierop werden ook aanvragen ingediend voor het lidmaatschap van de
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels en de Koninklijke
Nederlandse Uitgeversbond.

Centrale Offsetdrukkerij

Aan het begin vanhet verslagjaar kwam de inrichting vanonze Centrale Offsetdrukkerij
gereed, werden de machines en apparaten afgeleverd en geplaatst en maakte de afdeling een begin met de tenuitvoerlegging van haar dienstverlenende taak. De kennisgeving hiervan geschiedde met een circulaire gericht aan de afdelingen van de Landbouwhogeschool en de instituten van Landbouwkundig Onderzoek in Wageningen en omgeving.
De eerste opdracht werd ontvangen en geleverd in februari. Totaal zijn circa 160 orders verwerkt variërend van 50exemplaren van een etiket van 7x 12 cm tot 1000 exemplaren van een gebrocheerd dictaat van 200 pagina's en 11000 bodemkaarten in 8 kleuren.
Op 21 mei werd de Centrale Offsetdrukkerij in meer officiële zin in werking gesteld
door prof. dr. ir. J. Doorenbos, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur,
in aanwezigheid van een aantal genodigden. Ter gelegenheid hiervan werd een map
drukvoorbeelden verspreid, die een beeld geven van de mogelijkheden die de afdeling
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aan haar opdrachtgevers te bieden heeft. Met schriftelijke voorlichting is een vervolg gemaakt in november met de uitgave van een handleiding voor opdrachtgevers,
waaraan eveneens een ruime verspreiding is gegeven.
In de loop van het verslagjaar kon, na langdurige besprekingen voorlopige overeenstemming worden bereikt over het doorberekeningstarief. Het is echter de vraag of
dit thans geaccepteerde doorberekeningstarief in de toekomst in alle opzichten zal
blijven voldoen. In het verslagjaar werden althans enkele moeilijkheden ten aanzien
van de doorberekening van kosten aan de opdrachtgevers ondervonden.
Ofschoon de Centrale Offsetdrukkerij door de betrokken instanties uiteraard wordt
aangemerkt als "huisbedrijf", bleek in dit eerste jaar dat er wat werkorganisatie en
orderportefeuille betreft wel degelijk belangrijke verschillen bestaan tussen de gemiddelde "huisdrukkerij" en de Centrale Offsetdrukkerij. In de eerste plaats komt
het merendeel van het typewerk niet intern maar extern tot stand, een feit dat een
zwaar accent legt op voorlichting en begeleiding van typistes "buiten de deur". De
kwaliteit van het typewerk (en dus van de drukresultaten) wordt hierdoor nadelig beinvloed. Hierin is verbetering te bereiken door een of meer voor het offsetprocédé
geschikte schrijfmachines beschikbaar te hebben die aan opdrachtgevers ter beschikking kunnen worden gesteld. In de tweede plaats wordt een grote verscheidenheid geconstateerd in de opdrachten die worden ontvangen. Hierdoor is het moeilijk te standaardiseren in het te verwerken materiaal hetgeen ten koste gaat van een rationele
inkoop. Voorts is de consequentie hiervan dat enkele onderdelen van de Centrale
Offsetdrukkerij zwaarder belast worden dan aanvankelijk mocht worden verwacht.
Met name is dit het geval bij de werkvoorbereiding (indeling, layout, papierberekening en dergelijke) en bij de technische voorbereiding (fotografie, montage, drukplaatfabricage en dergelijke). Een derde verschil met de "normale" huisdrukkerij is
dat de Centrale Offsetdrukkerij in het algemeen door onze opdrachtgevers wordt gezien tegen de achtergrond van hetgeen Pudoc reeds een aantal jaren doet op het t e r rein van redactioneel en vormgevings- en uitgeefwerk. Met andere woorden: voor
velen is de Centrale Offsetdrukkerij niet uitsluitend drukkerij van gerede manuscripten doch tevens, in een voorafgaand stadium, een instantie waarvan men adviezen
verwacht aangaande de inhoudelijke, visuele en typische uitgeefaspecten van een
drukwerk.
Om te kunnen voldoen aan de eisen die aan dit dienstverlenend apparaat worden gesteld, vraagt de werkorganisatie voortdurend aandacht.
In dit verslagjaar werd onder meer een Multilith-offsetmachine voor systeemwerk
aangeschaft, teneinde te voldoen aan de wensen van opdrachtgevers tot snelle verwerking van eenvoudige opdrachten.
De gebruikelijke beëdiging van nieuw personeel is op de Centrale Offsetdrukkerij
met spoed geschied, in verband met de verwerking van vertrouwelijke opdrachten.
In vijf gevallen gaf de chef van de afdeling adviezen inzake de aanschaffing van met
het offsetprocédé samenhangende apparatuur. In enkele van deze gevallen zijn ter
adstructie proefnemingen gedaan. Enkele groepen van belangstellenden werden rondgeleid en voorgelicht.
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Gesprekscentrum Redacteuren

De uitwisseling van ervaring en het overleg over onderwerpen en vraagstukken van
gemeenschappelijk belang voor redacteuren van instellingen van landbouwkundig onderzoek behoren tot de doelstelling van het Gesprekscentrum Redacteuren. Van deze
groepering voerde Pudoc het secretariaat. De directeur van Pudoc trad wederom op
als voorzitter.
Een ontmoeting met de leden van de Nederlandse Vereniging van Landbouwjournalisten vond op 21 januari plaats. Deze gaf aanleiding tot beraad op 9 maart over de mogelijkheid tot verbetering van de communicatie met de landbouwpers over objecten
en projecten van lopend onderzoek, voor zover deze geacht kunnen worden de lezers
van landbouwbladen te interesseren. Uit de voortzetting van dit beraad in eigen kring
op 23 april en met vertegenwoordigers van de landbouwpers op 14 september kwam
d» conclusie naar voren dat de vorm van een doeltreffend contact met de pers velerlei schakeringen toont tussen persklare mededelingen van de zijde van het instituut
en individueel initiatief van de zijde van de journalisten. Naar voortzetting van het
persoonlijk contact zal worden gestreefd.
Op de overige bijeenkomsten van het Gesprekscentrum behoorden op 8 juli het wetsvoorstel herziening van de auteurswet 1912 en op 9 november het signaleren van
nieuwe termen op het gebied van de landbouwwetenschap en de tijdanalyse van redactioneel werk tot de onderwerpen van nadere beschouwing en verder onderzoek.
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Literatuurdocumentatie en Informatie

Een van de in de statuten omschreven taken van Pudoc is het verzorgen van een centrale literatuurdocumentatie op het gebied van de landbouw. Men kan de woorden
"centrale literatuurdocumentatie" opvatten in de betekenis van één groot centraal
systeem, waaruit ten behoeve van de gebruikers op meer of minder gemechaniseerde wijze de informaties worden gehaald, die zij nodig hebben. Een centrale literatuurdocumentatie in deze zin heeft Pudoc niet. Ons uitgangspunt is dat er op verschillende plaatsen in de wereld reeds zo veel op de verschillende vakgebieden wordt
gedocumenteerd, dat het niet juist zou zijn om al dit werk te dupliceren.
De Commonwealth Agricultural Bureaux bijvoorbeeld doen uitstekend werk dat naar
buiten beschikbaar komt in de vorm van hun referatentijdschriften, bibliografische
lijsten en reviews. Via onder meer de verzameling van dit materiaal in de zogenaamde bronnenkamer van de bibliotheek van de Landbouwhogeschool, waarmede
Pudoc nauw contact onderhoudt, staat de literatuuronderzoeker een schat van gegevens ter beschikking, zonder dat hij deze zelf behoeft te verzamelen.
Natuurlijk doet Pudoc zelf wel het een en ander, maar ook hier maken wij voor alles
gebruik van die gegevens, die op een of andere manier toch reeds worden verzameld
en die alleen nog maar in een goede toegankelijke vorm moeten worden gebracht.
Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde vijf-jaar-documentatiesysteem. Dit is een
kaartsysteem opgebouwd uit kaartjes van verschillende herkomst, maar met eenzelfde formaat. De classificatie van de kaartjes loopt uiteen, zodat - wil men de
kaartjes in één systeem bijeenbrengen - herindeling volgens de eigen landbouwcode
(gebaseerd op de Universele Decimale Classificatie) noodzakelijk is. Het systeem
bevat slechts de literatuur van de laatste vijf jaar en is, gezien de vrij willekeurige
manier waarop het is samengesteld, niet meer dan een min of meer toevallige s e lectie van de belangrijkste literatuur. In verschillende gevallen is dat voldoende,
maar voor een serieus literatuuronderzoek is het noodzakelijk kennis te nemen van
hetgeen via de bibliografische bronnen te bereiken valt.
Bij dit literatuuronderzoek kan veel profijt worden getrokken van een ander hulpmiddel, namelijk het zogenaamde bronnensysteem. Hierin worden - uiteraard op een
overzichtelijk systematische wijze - opgeborgen de resultaten van vorige literatuuronderzoeken in de vorm van literatuurlijsten, rapporten en dergelijke door de eigen
dienst of door anderen gemaakt. De relaties, die Pudoc in de loop der jaren heeft
opgebouwd, stellen ons in staat mede te profiteren van de resultaten van literatuuronderzoek elders in de wereld ondernomen. Dat een en ander tot grote besparingen
aan arbeid kan leiden, is duidelijk. De staf van de afdeling Documentatie is daardoor,
vergeleken met soortgelijke instellingen in het buitenland, uitzonderlijk klein en de'
kosten dientengevolge laag.
Naast het opsporen van reeds eerder verschenen literatuur houdt Pudoc zich bezig
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met het bekend maken van de inhoud van recente publikaties. Dit gebeurt in de eerste
plaats door middel van het wekelijks verschijnende referatenblad "Landbouwdocumentatie", dat een selectie geeft van hetgeen in de Westerse wereld wordt gepubliceerd op het gehele gebied van de landbouw. Daarbij heeft vanaf de oprichting vandit
blad in september 1945 de redactie voor ogen gestaan dat de Nederlandse landbouw
door bemiddeling van de voorlichting en het onderwijs op de hoogte moet worden gehouden van hetgeen in andere landen onder met Nederland vergelijkbare omstandigheden wordt verricht.
Sedert 1960 wordt ook speciale aandacht besteed aan de Oosteuropese landbouwkundige literatuur. De neerslag hiervan vindt men onder andere in de zesmaal per jaar
verschijnende Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur, een van de
activiteiten van de afdeling, die zich speciaal met de landbouwliteratuur in moeilijk
toegankelijke talen bezighoudt.
Van de Nederlandse literatuur, die uiteraard al voor een belangrijk deel in "Landbouwdocumentatie" wordt gerefereerd, wordt tevens een zo compleet mogelijke bibliografische samenvatting in de vorm van geannoteerde titels gegeven in het Pudoc
Bulletin. Dit viermaal per jaar verschijnende tijdschrift, dat in 1965 de zesde jaargang afsluit, is in de Engelse taal gesteld en heeft tot taak in het buitenland bekendheid te geven aan de resultaten van het landbouwkundig onderzoek in Nederland. Een
opgave van alleen de titels van de publikaties is eigenlijk niet voldoende; het zou beter zijn bij elke titel ook een korte omschrijving van de inhoud te geven. Tot dusverre
zijn wij echter nog niet in staat geweest een dergelijke uitbreiding van het Pudoc Bulletin te realiseren.
Van meer specialistische aard is de informatie, die wordt gegeven via de "Landbouwkundige Aspecten van de Euromarkt", een maandelijks verschijnende bibliografie van
titels van publikaties betrekking hebbende op de EEG, voor zover het de landbouw
betreft.
Het meest gespecialiseerd is de attenderingsdienst, die aan de daarbij aangesloten
abonnees een doorlopende snelle informatie geeft over hetgeen in de literatuur omtrent zeer gespecialiseerde onderwerpen verschijnt. Nauw hierbij sluit de informatie
aan van retrospectieve aard in de vorm van literatuurinlichtingen, -lijsten en - r a p porten. Over de voor dit recherche-werk benodigde "gereedschappen" in de vorm
van vijf-jaar-documentatiesysteem, bronnenregister en dergelijke werd hierboven
reeds gerept. Nadere bijzonderheden over de hierboven kort aangehaalde werkzaamheden volgen hierna.

Het vijf-jaar-documentatiesysteem

Het vijf-jaar-documentatiesysteem is geplaatst in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool en wordt bijgehouden door Pudoc. Het wordt opgebouwd uit kaartjes van
verschillende herkomst, die hetzij direct, hetzij na selectie en hercodering in het
systeem gevoegd worden en bevat slechts kaartjes over de literatuur van de laatste
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vijf jaren. Op deze wijze wordt de collectie vrij constant van omvang gehouden en
blijft het systeem hanteerbaar. Kaartjes ouder dan vijf jaar worden uit het systeem
verwijderd en in het magazijn opgeslagen alwaar zij eventueel te raadplegen zijn.
Het systeem is toegankelijk voor de bezoekers van de bibliotheek.
In de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en Visserij staat een schaduwsysteem, opgebouwd uit kaartjes, bevattende titels met referaten afkomstig uit "Landbouwdocumentatie". Het kaartsysteem te Wageningen, dat thans rond 136250 kaartjes bevat, geeft alleen een snelle informatie over de recente literatuur, maar is
door zijn opzet niet geschikt voor diepergaande literatuurstudies.
In 1965 werden de kaartjes uit de volgende bronnen ingevoegd:
Landbouwdocumentatie
11000
Economische Voorlichtingsdienst
850
Centre Technique d'Agriculture Tropical *
800
Library of Congress *
100
Tropical Abstracts
9000
Aanvullingen op Tropical Abstracts
2000
Scandinavische literatuur *
100
Bureau Interafricain des Sols*
200
Centre de Documentation Economique et Sociale Africaine
100
Institut de la Recherche Agronomique
100
Zonder referaat

24250

Uit het systeem werden naar schatting 24000 kaartjes die ouder zijn dan vijf jaar
verwijderd.

Het bronnenregister

Het bronnenregister bevat, in systematisch volgens de landbouwcode gerangschikte
hangmappen, een zeer groot aantal bibliografische gegevens. Het is daardoor een
van de belangrijkste hulpmiddelen voor het literatuuronderzoek. De boeken en tijdschriften die op de bibliotheek van de Landbouwhogeschool binnenkomen, worden
regelmatig op bibliografisch belangrijke elementen doorgenomen: de gegevens hiervan worden in het bronnenregister opgenomen. Bovendien wordt de inhoud van de
mappen aangevuld met de door Pudoc samengestelde literatuurlijsten en met lijsten,
verkregen uit binnen- en buitenland door ruil tegen eigen compilaties.
Naarmate meer bibliografieën en andere sleutelliteratuur aan het bronnenregister
worden toegevoegd, wordt dit hulpmiddel voor het literatuuronderzoek belangrijker.

Het weekblad 'Landbouwdocumentatie'

De doelstelling van dit referatenblad is in principe nog steeds dezelfde als bij de op26

richting in september 1945. Toen reeds stelde de redactie zich voor ogen de landbouwvoorlichtingsdienst, het landbouwonderwijs en het overige kader op de hoogte te
houden van de resultaten van onderzoek in Nederland en vooral in het buitenland.
Daarbij kwamen in de eerste plaats in aanmerking die landen, waar de klimatologische
en andere omstandigheden waaronder de landbouw wordt bedreven, overeenkomen
met die in Nederland. Verder speelt de concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw een belangrijke rol. In verband hiermee is bijvoorbeeld de Deense literatuur
op het gebied van de veehouderij belangrijk.
Bij de verwerking van dit idee is het van belang op te merken dat de gemiddelde Nederlander - en dus ook de landbouwleraar en de landbouwvoorlichter - in het algemeen wel in staat is Engels en Duits - en in mindere mate Frans - te lezen, terwijl
er heel wat zijn, die andere talen, zoals de Scandinavische talen beheersen. Dit
heeft ten gevolge dat zij van de schat van literatuurgegevens, in Nederlandse bibliotheken aanwezig en door middel van Landbouwdocumentatie toegankelijk gemaakt, in
veel grotere mate kunnen profiteren dan hun collega's in andere landen, die slechts
zelden andere talen dan hun moedertaal kunnen lezen. Het gevolg is daar dan ook dat
naast een referatenorgaan, dat de literatuur onder de aandacht brengt, een vertaaldienst moet staan, die de originele stukken, voor zover die niet in de moedertaal
zijn geschreven, "verteerbaar" moeten maken.
Een andere consequentie van het taalprobleem is dat men in landen als de Verenigde
Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk veel minder aandacht aan de buitenlandse literatuur kan besteden dan hier te lande.
Deze brede oriëntatie is van grote betekenis voor de ontwikkeling van onze landbouw.
Wij zouden er daarom voor willen pleiten dat men bij de opleiding en de verdere scholing van het personeel van het landbouwonderwijs en de landbouwvoorlichting aan de
betekenis van de buitenlandse literatuur voor de ontwikkeling van de Nederlandse
landbouw meer aandacht zou besteden. Oefeningen in het opsporen en verwerken van
buitenlandse literatuurgegevens zouden eigenlijk in elk scholings- of cursusprogramma opgenomen moeten zijn. Het centrale documentatie- en informatie-apparaat dat
Pudoc ten dienste stelt van allen, maakt dat dergelijke oefeningen, ook voor niet
academici, gemakkelijk te realiseren zijn.
Wij hebben de indruk dat bij het landbouwbedrijfsleven meer begrip heerst voor de
betekenis van de buitenlandse literatuur dan bij degenen die zijn belast met landbouwonderwijs en landbouwvoorlichting. De bedrijven die produkten maken of verhandelen,
die voor het landbouwbedrijf zijn bestemd, of die landbouwprodukten verwerken, behandelen of verkopen houden wel degelijk de vinger aan de pols. Uit deze kring kennen velen de weg naar Pudoc en maken in toenemende mate gebruik van de verschillende faciliteiten op het gebied van de literatuurinformatie die onze afdeling Documentatie kan bieden. "Landbouwdocumentatie" houdt hen bovendien doorlopend op de
hoogte van het technisch en economisch nieuws uit het buitenland.
Door de redactie van "Landbouwdocumentatie" werden ongeveer 250000 bladzijden
van 574 (verleden jaar 614) tijdschriften doorgenomen. Hieruit werden 8026 referaten
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s a m e n g e s t e l d (in 1964: 8 179) w a a r v a n 588 i n f o r m a t i e v e .
Van de 574 t i j d s c h r i f t e n w a r e n
in de N e d e r l a n d s t e t a a l

198 (1964: 197)

in de E n g e l s e t a a l

209(1964:226)

in de Duitse t a a l

99 (1964: 114)

in de F r a n s e t a a l

49 (1964:

49)

19 (1964:

28)

in a n d e r e t a l e n

De v e r v a a r d i g d e r e f e r a t e n kunnen a l s volgt w o r d e n o n d e r v e r d e e l d :
1965

1964

1963

6437
1161

6480

5726

1196

1153

300

324

523

Dissertaties

63

72

44

Octrooien

65

107

69

8026

8179

7515

Tijdschriftartikelen
S e r i e w e r k e n en j a a r v e r s l a g e n
Boeken

Van d e z e t i j d s c h r i f t e n w e r d e n :
380 m i n d e r dan t i e n m a a l g e r e f e r e e r d

(1964

412)

102

10-20 m a a l

(1964

103)

48

20-30 m a a l

(1964

46)

14

30-40 m a a l

(1964

15)

14

40-50 m a a l

(1964

10)

2

50-60 m a a l

(1964

7)

4

60-70 m a a l

(1964

3

70-80 m a a l

(1964

6)
4)

1

80-90 m a a l

(1964

1)

2

90-100 m a a l

(1964

2)

5

m e e r dan 100 m a a l

(1964

1)

Het t e b e w e r k e n m a t e r i a a l w e r d zoals g e b r u i k e l i j k v o o r het g r o o t s t e gedeelte b e s c h i k b a a r g e s t e l d d o o r de bibliotheek van het M i n i s t e r i e van Landbouw en V i s s e r i j .
In de loop d e r j a r e n i s een innige s a m e n w e r k i n g g e g r o e i d t u s s e n d e z e bibliotheek en
de r e d a c t i e van " L a n d b o u w d o c u m e n t a t i e " , die w e l i s w a a r in het v o o r d e e l i s van beide
p a r t i j e n , m a a r die toch deze bibliotheek m e e r z o r g e n geeft dan eigenlijk n o r m a a l van
een g e m i d d e l d e bibliotheek m a g worden v e r w a c h t . De bibliotheek s t e l t n a m e l i j k h a a r
a a n w i n s t e n onmiddellijk na c a t a l o g i s e r i n g t e r b e s c h i k k i n g van de r e d a c t i e , die op
h a a r b e u r t de t i j d s c h r i f t e n , boeken e n z o v o o r t t e r b e w e r k i n g n a a r de m e d e w e r k e r s
'zendt. Dat b e t e k e n t dat s t e e d s , hoe s n e l en vlot de m e d e w e r k e r s ook t r a c h t e n t e w e r ken, een publikatie een p a a r weken niet v o o r a n d e r e uitlening b e s c h i k b a a r i s . V o o r a l
t i j d s c h r i f t e n , die l a n g s v e r s c h i l l e n d e m e d e w e r k e r s m o e t e n c i r c u l e r e n omdat de a a r d
van de t e b e w e r k e n a r t i k e l e n dit nu e e n m a a l v e r e i s t , kunnen op d e z e m a n i e r wel e e n s
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wat lang wegblijven. Om dit inconvenient zoveel mogelijk te beperken, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van fotocopieén van originele artikelen en van dubbele exemplaren van tijdschriften. Steeds meer redacties van buitenlandse tijdschriften
stellen daartoe een extra exemplaar aan Pudoc ter beschikking.
Er is de redactie veel aan gelegen de bezwaren, die aan het huidige systeem kleven,
tot zo klein mogelijke proporties terug te brengen; het gebruik van fotocopieën zal
dan ook ongetwijfeld nog moeten toenemen. Dit heeft het bijkomende voordeel, dat de
medewerker die het referaat maakt de hem toegezonden fotocopie kan behouden.
Ongeveer 80%van alle referaten wordt samengesteld door het corps van vrijwillige
medewerkers, dat nu al bijna 20 jaar de redactie van "Landbouwdocumentatie" t e r zijde staat. Het bestaat uit onderzoekers aan verschillende instituten in en buiten
Wageningen, ambtenaren van het Ministerie, voorlichters en een enkele particulier.
Dankzij deze medewerkers is het mogelijk met een kleine redactiestaf een referatenblad te verzorgen, waarvoor anderen een grote staf van (betaalde) specialisten nodig
hebben. Dit is de tweede reden, waarom de kosten van de afdeling Documentatie in
vergelijking met andere soortgelijke instellingen in het buitenland uitzonderlijk laag
zijn. Mutaties kwamen onder de medewerkers nauwelijks voor. Het Produktschap
voor Sierteeltgewassen en de Directie Algemene Voorlichtingszaken van het Ministerie van Landbouw en Visserij zegden hun medewerking toe.
Er werden dit jaar geen speciale nummers samengesteld; wel werd de - in het j a a r verslag 1964 reeds genoemde - serie voortgangsrapporten van het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen voortgezet met de volgende artikelen:
- J. A. Huyskes: Tien jaar veredelingsonderzoek bij blad- en stengelgroenten,
1954-1964 (9 januari);
- E. Kooistra: Tien jaar veredelingsonderzoek bij peulvruchten, 1954-1964 (5 juni);
- M. Nieuwhof: Tien jaar veredelingsonderzoek bij koolgewassen, 1953-1963 (24juli).
Traditiegetrouw verscheen het "Overzicht van de verschillende sectoren van de Nederlandse landbouw in 1964 in de Nederlandse landbouwpers" door F. A. Sneepels
(6 maart).
Bijzondere actuele onderwerpen, die dit jaar aan de orde kwamen waren onder andere: documentatie en informatie in de landbouw, voorlichtingsproblemen, concentratie van bedrijven, vormen van samenwerking, EEG-regelingen voor verschillende
Produkten, werkzaamheden, beleid en politiek in het kader van de EEG, de plaats van
de afgestudeerde landbouwkundige ingenieur, bedrijfseconomische problemen, ontwikkeling en sanering, mechanisatie, de landbouw in verschillende landen, harmonische bestrijding van ziekten en plagen, residue's van bestrijdingsmiddelen, luchten waterverontreiniging, torenkas, drijfmestsysteem, mestvijvers, rundveerassen,
ligboxen, mestkonijnen.
In de rubriek "Deze Week" wordt in beknopte vorm een overzicht gegeven van de belangrijkste artikelen en commentaren op landbouwpolitiek en -economisch terrein,
die verschenen zijn in de rijk geschakeerde Nederlandse landbouwpers in de week,
voorafgaande aan die, waarin het overzicht wordt gepubliceerd.
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Per aflevering verschenen 2 bladzijden met titels van de aanwinsten (zowel boeken
als tijdschriften) van de bibliotheek van de Landbouwhogeschool.
De reeds in het vorige jaarverslag genoemde voorbereidingen hebben er toe geleid
dat het samenstellen van het trefwoordenregister werd gemechaniseerd. Dit brengt
een aanzienlijke vereenvoudiging van het vele werk, dat het samenstellen van een
trefwoordregister vraagt, met zich mede en tevens het grote voordeel dat zulk een
register zeer snel na afloop van het abonnementsjaar kan verschijnen. Dit voordeel
wordt wel het best geïllustreerd door het feit, dat het register over 1964, dat op de
"ouderwetse" manier was samengesteld, eind 1965 nog niet van de drukker was ontvangen. Het was mogelijk om over het eerste halfjaar 1965 een alfabetisch trefwoordregister te laten verschijnen in de loop van augustus 1965. Het cumulatieve trefwoordregister over het hele jaar zal zeer waarschijnlijk in februari 1966 gereed zijn. Een
en ander heeft tot gevolg gehad, dat de (groene) trefwoordregister s op de lange referaten die tot nu toe iedere drie maanden verschenen, niet meer worden gemaakt.
Van elke aflevering van "Landbouwdocumentatie" wordt een exemplaar op transparant
papier gedrukt. Hierdoor is het op een bijzonder eenvoudige manier mogelijk door
middel van het lichtdrukprocédé kaartjes (12, 5 x 7, 5 cm) te vervaardigen van ieder
referaat. Een volledige verzameling van deze kaartjes staat systematisch gerangschikt op de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en Visserij en de bibliotheek
van de Landbouwhogeschool. Verder worden er nog door een 40-tal abonnees kaartjes afgenomen van één of meer rubrieken. Men kan zich namelijk op aparte rubrieken abonneren of, door middel van een bestelkaart, na verschijning van een aflevering de nummers van de verlangde referaatkaartjes opgeven. In totaal werden
49000 kaartjes afgeleverd (1964: 50000).

Landbouwkundige Aspecten van de Euromarkt

Sinds 1957 werden de literatuurgegevens op het gebied van de landbouw in de EEG
verzameld en in gestencilde vorm maandelijks uitgegeven. De stroom voor deze gegevens wast nog steeds. In 1962 waren het 1325 titels; in 1963: 1354 titels; in 1964:
1714 titels en in dit verslagjaar : 2045 titels.
De verdeling van de titels was in 1965 (1964) als volgt:
naar rubrieken:
naar taal:
Algemeenheden
231(250)
16( - )
Deens
263(256)
715(564)
Handel en prijzen
Duits
463(247)
210(138)
Engels
Landbouwpolitiek
30( 30)
219(131)
Regelingen
Frans
21( 24)
Italiaans
23( 3)
Sociale vraagstukken
836(871)
Arbeid en mechanisatie
3( 8)
Nederlands
44( 52)
Noors
Landbouw (algemeen)
1( - )
9(
14)
a. Nederland
Pools
1( - )
47( 50)
b. Andere EEG-landen
Portugees
1( - )
30

17( 5)
4( 11)
Spaans
29( 42)
Zuidafrikaans
-( 1)
277(230)
Zweeds
6( 1)
177(147)
2045
15( 9)
136( 96)
72( 64)
190(162)
34( 22)
2045
De stijging in de rubriek Landbouwpolitiek van 247 tot 463 titels laat zich verklaren
door het aantal publikaties in verband met de in 1965 gerezen politieke complicaties
in de gemeenschappelijke markt. In de eerste helft van dit jaar waren er in deze r u briek 168 titels, in de tweede helft 295 titels.
Circa 40%van de abonnees zijn buitenlanders. Aan uitbreiding van de verspreiding
van deze bibliografie wordt thans aandacht besteed.

c. Verenigd Koninkrijk
d. Overige landen
Akker- en weidebouw
Tuinbouw
Bosbouw
Veeteelt
Pluimvee en eieren
Zuivel
Andere produkten

Pudoc Bulletin
De driemaandelijkse titellijst van wetenschappelijke publikaties van Nederlandse
landbouwkundige instellingen en auteurs, die door Pudoc wordt uitgegeven onder de
titel Pudoc Bulletin behield in de zesde jaargang (1965) een oplaag van 2800. Het
aantal titels van de opgenomen boeken, rapportenreeksen en tijdschriftartikelen bedraagt 1673 in 1965.
De toegankelijkheid van dit - voor het buitenland bestemde en daardoor in de Engelse
taal gestelde - materiaal werd vergroot door het samenstellen van een auteursregister, dat in het laatste nummer van jaargang 6 (1965) werd opgenomen.
In iedere aflevering is een "editorial" opgenomen, waarin een bepaald aspect van de
documentatie of het publiceren op het gebied van de landbouw in Nederland onder de
loupe wordt genomen. De titels dezer inleidingen zijn vermeld in bijlage 5 van dit
verslag.
Ieder exemplaar van het Pudoc Bulletin bevat twee bestelkaarten. Van de mogelijkheid langs deze weg landbouwwetenschappelijke publikaties uit Nederland te bestellen
werd door de buitenlandse abonnees ook in 1965 veel gebruik gemaakt (669 aanvragen).

Attenderingsdienst
In de afgelopen periode van vijf jaar onderscheidt 1965 zich als een topjaar, zowel
wat het jaargemiddelde van de opdrachten (40) betreft als wat het totaal der attenderingen aangaat (16 000). In de laatste drie jaren vond een constante stijging plaats
tot bijna het dubbele op 1januari 1966 (1 jan. '63: 21,1 - 1jan. '66 : 39,2 opdrachten).
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Het j a a r t o t a a l d e r a t t e n d e r i n g e n s t e e g s t e r k e r . Op 1 j a n u a r i 1966 b e d r o e g dit 4, 5
m a a l zoveel a l s t w e e j a a r geleden.
De i n v o e r i n g van de t a r i e v e n in 1960 heeft in het d a a r o p v o l g e n d e j a a r een gevoelige
t e r u g s l a g t e w e e g g e b r a c h t . Het a a n t a l a t t e n d e r i n g e n l i e p t e r u g tot m i n d e r dan de
helft. D e z e s c h i j n b a r e a c h t e r u i t g a n g , a l s gevolg van een s e l e c t e r e n d e invloed, heeft
zich g e d u r e n d e 2 j a a r duidelijk doen gelden. D a a r n a bewoog de gang van zaken zich
in een m a r k a n t stijgende lijn. Enige c i j f e r s volgen h i e r o n d e r .
1961
Totaal aantal verzonden kaartjes

4389

1962
3597

1963
3533

1964

1965

8286

15963

Gemiddeld p e r m a a n d v e r z o n d e n
aantal kaartjes

366

300

294

690

1330

Gemiddeld aantal verzonden kaartjes
per opdracht p e r maand

14, 1

14, 2

10, 1

20, 0

34, 0

26,0

21,1

29,0

34,5

39,2

169

170

122

240

408

Gemiddeld aantal attenderingsopdrachten per j a a r *
Gemiddeld a a n t a l v e r z o n d e n k a a r t j e s
per attenderingsopdracht per jaar

* Het gemiddeld a a n t a l a t t e n d e r i n g s o p d r a c h t e n p e r j a a r i s b e r e k e n d d o o r de m a a n den w a a r i n v o o r a l l e o p d r a c h t g e v e r s w e r d g e w e r k t , t e s o m m e r e n en d a a r n a d e z e
s o m t e delen d o o r 12.
Bij de C e n t r a l e Bibliotheek van de Landbouwhogeschool t e Wageningen w a r e n eind
1965 c i r c a 9 000 a b o n n e m e n t e n van lopende t i j d s c h r i f t e n en s e r i e s . De a a n w a s b e d r o e g in het afgelopen j a a r c i r c a 1500 a b o n n e m e n t e n . Het t o t a a l a a n t a l van het d o o r
de a t t e n d e r i n g s d i e n s t in behandeling ontvangen e x e m p l a r e n w a s in het afgelopen j a a r
n a a r s c h a t t i n g 9 000 x 5 = 45 000 (1963: 30 000; 1964 : 37 500). Het g e m i d d e l d a a n t a l
v e r z o n d e n a t t e n d e r i n g e n p e r a t t e n d e r i n g s o p d r a c h t n a m opnieuw in b e l a n g r i j k e m a t e
toe: n a m e l i j k m e t 70%.
Van de 41 o p d r a c h t e n w e r d e n e r u l t i m o 1965 8 beëindigd. Dit b e t r e k k e l i j k g r o t e a a n t a l opzeggingen, b e o o r d e e l d n a a r de r e d e n , heeft geen s t r u c t u r e l e b e t e k e n i s , m a a r
een t o e v a l l i g e .
E r w e r d een E n g e l s e v e r s i e van de p r o p a g a n d a b r o c h u r e s a m e n g e s t e l d die op b e s c h e i den s c h a a l in het buitenland w e r d v e r s p r e i d .

Literatuurinformaties
Tot d e z e c a t e g o r i e van a c t i v i t e i t e n b e h o r e n de l i t e r a t u u r i n l i c h t i n g e n , de l i t e r a t u u r l i j s t e n en de l i t e r a t u u r r a p p o r t e n .
Literatuurinlichtingen
L i t e r a t u u r i n l i c h t i n g e n w o r d e n gegeven n a a r a a n l e i d i n g van m o n d e l i n g e , t e l e f o n i s c h e
of s c h r i f t e l i j k e v r a g e n n a a r g e g e v e n s van b i b l i o g r a f i s c h e a a r d . Het kan gaan om de
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naam van een auteur, een biografie, statistische gegevens of een opgave van een of
enkele publikaties over een bepaald onderwerp. Dit jaar werden 554 van dergelijke
inlichtingen verstrekt, (in 1964: 587) waarvan 318 door de bij de bibliotheek van het
Ministerie van Landbouw en Visserij gedetacheerde medewerker van Pudoc (in 1964:
327). Dat de belangstelling voor deze dienstverlening ook in het buitenland bestaat,
bewijst het aantal inlichtingen, dat aan buitenlandse instanties werd verstrekt: 35.
De procentuele verdeling van de gegeven inlichtingen over de diverse vakgebieden is
vermeld in bijlage 3 van dit verslag.
Literatuurlijsten
Op verzoek van derden werden 129 literatuurlijsten samengesteld (in 1964: 203),
waarvan 27 door de vertegenwoordiger van Pudoc op het Ministerie van Landbouw en
Visserij in Den Haag (in 1964: 31). Een systematisch ingedeelde opgave van deze
lijsten is in bijlage 4 opgenomen.
In totaal werden in deze lijsten 3071 literatuurplaatsen opgenomen. De daling van
het aantal literatuurlijsten moet onder andere worden toegeschreven aan de mooie
maanden september en oktober, waardoor de aan het jaargetijde gebonden vraag pas
in november en december begon in plaats van in de beide voorafgaande maanden.
De vraag uit niet ambtelijke kringen bedroeg 70 stuks, die uit het buitenland 22.
De titels van de belangrijkste lijsten worden regelmatig via Landbouwdocumentatie,
het Pudoc Bulletin en het Quarterly Bulletin of the International Association of
Agricultural Librarians and Documentalists bekend gemaakt. Dit heeft een vrij grote
vraag uit binnen- en buitenland ten gevolge; dit jaar werden 1139 afschriften van deze lijsten op aanvraag verstrekt (in 1964: 685).
Literatuurrapporten
Voor het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten werd het
volgende literatuurrapport geschreven:
- ir. C. D. Voogd. Drogen van vlas.
Voor Philips Duphar te Amsterdam kwam het volgende literatuurrapport gereed:
- ir. J. F. W. Essenburg. Hypervitaminose D bij landbouwhuisdieren.

De Documentatie van Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur

Het verstrekken van literatuurinformatie uit moeilijk toegankelijke taalgebieden bevond zich bij Pudoc in 1965 in het zesde jaar van ontwikkeling. De documentatie van
landbouwkundige literatuur uit Oosteuropese landen bleef voortkomen uit de activiteit van slechts één medewerker. Van oktober 1965 af werd hij ter zijde gestaan door
een door hem in te werken kracht. Hoewel deze dienst in 1965 op de oude voet werd
voortgezet, werd een aanpassing aan de behoefte van een meer internationale kring
van gebruikers voorbereid. Het jaaroverzicht zal worden opgenomen in het eerste
nummer van de zevende jaargang (1966) van het door deze dienst uitgegeven twee33

maandelijks verschijnende orgaan Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur (DOLL). Hier laten wij enige gegevens volgen over de belangrijkste elementen
van werkzaamheid.
Systematische titeldocumentatie
Sedert 1959 wordt een documentatie opgebouwd over Oost- en Middeneuropese boeken
en artikelen uit tijdschriften, jaarboeken en andere bronnen, en van publikaties uit
de Westerse literatuur over de Sovjet-Unie, Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije,
Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Polen en Joegoslavië. In deze documentatie worden
tevens de publikaties van proefstations en andere instellingen van landbouwkundig onderzoek opgenomen. Deze documentatie bestrijkt niet alleen de in Nederland beschikbare bronnen doch komt voort uit het geheel van de vakliteratuur. De volledige bibliografie is toegankelijk bij Pudoc en staat t e r beschikking van alle belangstellenden.
De samenstelling geschiedt hoofdzakelijk uit de referatentijdschriften:
Referativnyj zurnal Biologija,
Referativnyj Surnal Rastenievodstvo,
Referativnyj ïurnal PocVovedenie, Udobrenie, Melioracija,
Referativnyj zurnal Lesovedenie i Lesovodstvo,
Referativnyj Surnal Zivotnovodstvo, Veterinarija (Sowjetunion),
Landwirtschaftliches Zentralblatt-Landtechnik (Oost-Duitsland),
Landwirtschaftliche Literatur der Tschechoslowakei (CSSR),
Ungarische Agrar-Rundschau (Hongarije),
Abstracts of the Bulgarian Scientific Literature - Agriculture and Forestry,
Veterinary Medicine (Bulgarije),
Abstracts of Rumanian Technical Literature (Roemenië),
World Agricultural Economic and Rural Sociology Abstracts (Groot-Brittannië),
Landbouwdocumentatie (Nederland).
Bovendien worden ten behoeve van deze documentatie gegevens geput zowel uit de
Westerse tijdschriften op het gebied van de documentatie in het algemeen en van de
bibliotheekkennis als onder meer uit het Hongaarse tijdschrift Mezögazdasagi Vilâgirodalom, het in het Duits en Russisch verschijnende Bulletin der landwirtschaftlichen Informationszentren der Mitgliedstaaten der RGW, het orgaan van het Belgisch
Centre des Pays de 1'Est en het Engelse NLL Translations Bulletin.
In 1965 werd een zelfde aantal titels uit hoofdzakelijk het Russisch vertaald en opgenomen als in 1964, namelijk ongeveer 12000 titels.
De tweemaandelijkse mededelingen Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige
Literatuur (DOLL)
In het tijdschrift DOLL wordt een selectie uit de systematische titeldocumentatie
opgenomen. Deze selectie richt zich mede op de behoeften en interessegebieden van
de abonnees, die grotendeels behoren tot kringen van het wetenschappelijk onderzoek
in Nederland en in het buitenland. Aan de titellijsten gaan mededelingen van algemene aard vooraf in de vorm van rubrieken betreffende ontwikkelingen in Oosteuropese
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landen, over documentatieprogramma's, classificatievraagstukken, terminologische
onderwerpen en verschijnende of verschenen bibliografieën en andere bronnen van
gegevens.
De zesde jaargang (1965) van DOLL verscheen in een iets kleiner formaat, de produktie vond in offset plaats door onze Centrale Offsetdrukkerij. Het aantal titels
steeg van 8766 in 1964 tot 9379 in 1965. Een nieuwe rubriek werd toegevoegd met
gegevens uit de Chinese vakliteratuur en mededelingen over China en Taiwan. In de
afleveringen is een bestelformulier voor het aanvragen van referaten opgenomen.
In een vergevorderd stadium van voorbereiding is een met ingang van juli 1966 verschijnende nieuwe vorm van dit tijdschrift, waarin een aanpassing aan Engelstalige
lezerskringen tot uitvoering zal komen.
Referatendienst
Tot de door de documentatiedienst geboden dienstverlening behoort in de eerste
plaats het leveren van vertalingen van referaten van Oosteuropese publikaties. In
1965 werden in dit kader ongeveer 700 referaten, hoofdzakelijk vertaald uit het Russisch, waaronder 120 copieën van gemaakte vertalingen op bestelling aan instellingen
en bedrijven geleverd. Naar vermogen werd gestreefd naar een zo prompt mogelijke
uitvoering van de bestellingen, ter ondersteuning van de actualiteit.
Literatuurlijsten
Een ander element van dienstverlening door de Documentatie van Oosteuropese landbouwkundige literatuur is het op bestelling leveren van literatuurlijsten. In 1965 werden een vijftal lijsten, hoofdzakelijk op het gebied van biologie en bedrijfsgebouwen,
samengesteld. Het aantal hierin verwerkte titels bedroeg 922.
Vertaaldienst
Het leveren van vertalingen van of uit moeilijk toegankelijke literatuur toonde een
kwantitatieve teruggang van 37 (400 bladzijden) in 1964, tot 24 (147 bladzijden) in 1965.
Evenals in 1964 was de oorspronkelijke taal hoofdzakelijk Russisch.
Kaartsysteem van vertalingen
Sedert 1961 wordt een tweevoudig sygteem van titels van bestaande vertalingen van
publikaties op landbouwkundig en biologisch gebied opgebouwd en bijgehouden. De afstelling geschiedt systematisch volgens de UDC en alfabetisch op hoofdwoord (auteur).
De titels worden geselecteerd uit de organen Technical Translations (U.S.A.) en Bibliographie der deutschen Übersetzungen aus den Sprachen der Völker der Sowjetunion und der Volksdemokratien (DDR), terwijl ook de titels van in Nederland gemaakte vertalingen in het systeem worden gevoegd. Einde 1965 was het aantal titels
gegroeid tot ongeveer 14200.
Vertalingen van inhoudsopgaven
Ten behoeve van de bibliotheek van de Landbouwhogeschool en van enige instituuts35

bibliotheken werd het vertalen van de inhoudsopgaven van Russische en andere Oosteuropese tijdschriften voortgezet. Tot deze activiteit behoort ook de transliteratie
van titels van aanwinsten dezer bibliotheken.
Inlichtingen
Uit de hiervoor beschreven werkzaamheden komt naar voren dat de sector Oosteuropese landbouwkundige literatuur dezelfde dienstverleningen uitvoert als de documentatiedienst voor de Westerse literatuur. Het is dan ook duidelijk dat het verstrekken
van inlichtingen aan onderzoekers en studenten uit de moeilijk toegankelijke literatuurgebieden niet tot de minst belangrijke facetten van het werk behoort. Deze individuele assistentie betrof in 1965 het geven van mondelinge vertalingen en inlichtingen
over het verkrijgen van originele publikaties en de levering van reprodukties (fotocopieën, microfilms en microkaarten) in het ruilverkeer of langs andere weg.
Contacten
Het spreekt vanzelf dat voor de genoemde dienstverleningen het onderhouden of ontwikkelen en uitbreiden van contacten met Oost- en Westeuropese instellingen en
diensten van groot belang zijn. Deze contacten betreffen zowel de vooraanstaande
documentatie- en informatiediensten en de bibliotheken in de Oosteuropese landen
als gelijksoortige relaties in West-Europa, terwijl de binnenlandse contacten zich
uiteraard richten op het European Translations Centre te Delft, de bibliotheken van
de Landbouwhogeschool, de technische hogescholen, de universiteiten en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

Andere werkzaamheden

Van de overige werkzaamheden van de afdeling Documentatie kunnen worden genoemd:
- verzorging van een rubriek "Nieuw verschenen boeken op landbouwgebied" in het
Landbouwkundig Tijdschrift.
- verzorging van een rubriek "Recent publications on agriculture in the Netherlands"
in het Netherlands Journal of Agricultural Science.
- medewerking bij het samenstellen van de boekenlijst in de Landbouwgids en het
Zuiveljaarboek.
- medewerking aan door de bibliotheek van de Landbouwhogeschool georganiseerde
instructiedagen voor studenten (tweemaal per jaar) en aan andere cursussen.
- medewerking bij het verzamelen van referaten voor "World Agricultural Economics
and Rural Sociology Abstracts".
- medewerking bij het samenstellen van het Handboekje voor de Landbouwvoorlichter
dat in tweede druk verscheen.
- waarneming van het secretariaat van de Groep Landbouw uit de Sectie Speciale Bibliotheken van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen. Op 21 december
vond de jaarlijkse bijeenkomst van deze groep plaats.
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Buitenlandse contacten

Evenals in 1964 ontving de afdeling Documentatie in 1965 bezoekers uit vele landen,
waarbij wederom grote belangstelling werd getoond voor de activiteiten van Pudoc in
het algemeen en het documentatiewerk in het bijzonder. In het bijzonder trekt de organisatie van de afdeling de aandacht.
Met de documentatiedienst van de Landbouwhogeschool te Stuttgart, Hohenheim, is
een uitwisseling van materiaal tot stand gekomen.
Bemiddeling werd verleend bij het vinden van een Nederlandse deskundige, die voor
Pig Industry Development Association in Engeland als economisch verslaggever wil
optreden.
In aansluiting op het verslag over 1964 kan voorts worden vermeld dat het overleg
met de redacteur-uitgever van American Agricultural News Digest voortduurde. De
onderhandelingen tussen deze relatie en de uitgever van Landbouwdocumentatie, de
N.V. Systemen Keesing te Amsterdam, duren nog voort.
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Cursussen

Bij de oprichting van Pudoc was voorzien dat een van de taken van dit centrum zou
zijn "de vorming van landbouwkundige redacteuren". Daarbij werd in de eerste plaats
gedacht aan degenen die op de instituten als gehele of gedeeltelijke dagtaak zouden
krijgen de zorg voor de publikaties. In de praktijk heeft deze doelstelling zich enigszins anders ontwikkeld. Het contact met de redacteuren verloopt via het Gesprekscentrum van Redacteuren, waarin vraagstukken van gemeenschappelijk belang voor
de redacteuren worden besproken. Dit contact is echter niet uitgegroeid tot het geven van cursorische voordrachten voor deze groep.
Daar staat tegenover dat de scholing van degenen die zich gesteld zien voor de taak
om te publiceren wel is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het werk van
Pudoc. Aangezien de accenten van de publikaties die de verschillende groepen moeten verzorgen, niet gelijk liggen, moet elk cursusprogramma afzonderlijk worden
voorbereid. Het is daarbij een gelukkige omstandigheid dat langzamerhand kan worden geput uit een arsenaal van voordrachten, illustratiemateriaal en werkopdrachten.
Wij laten een overzicht volgen van de cursussen die Pudoc in 1965 heeft gegeven of
waaraan Pudoc zijn medewerking heeft verleend.

Cursus 'Publiceren' vooronderzoekers

De zesde cursus voor onderzoekers was nagenoeg gelijk aan de vorige en omvatte
wederom tweemaal drie dagen. Deze cursus heeft thans wel zijn vorm gevonden. Het
aantal cursisten was wederom 32, een aantal dat vooral voor de discussies aan de
hoge kant is. Het aantal aanvragen was echter nog groter, zodat een wachtlijst aangelegd moest worden.
Het aantrekkelijke van deze cursus is dat de deelnemers hun volle medewerking geven aan het uitwerken en bespreken van "opdrachten". Het spelelement ontbreekt in
deze cursus niet.

Cursus 'Literatuuronderzoek en schriftelijk rapporteren' voor studenten

Ook in 1965 gaf de directeur als docent aan de Landbouwhogeschool een aantal colleges, verdeeld over drie series van gemiddeld acht uren. Elke serie vormt een afzonderlijk programma, bestaande uit een aaneengesloten reeks onderwerpen. Getracht wordt zowel de theoretische achtergronden als de praktische uitvoering van
literatuuronderzoek en het maken van verslagen van eigen onderzoek te behandelen.
De belangstelling is zeer wisselend, waardoor het 'niet mogelijk is de zo gewenste
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oefeningen in t e l a s s e n . Wel b e s t a a t s t e e d s g r o t e b e l a n g s t e l l i n g v o o r de g e s t e n c i l d e
s a m e n v a t t i n g e n van de c o l l e g e s .
In s a m e n w e r k i n g m e t de bibliotheek valt binnen elke s e r i e ook een i n s t r u c t i e d a g , g e o r g a n i s e e r d d o o r de bibliotheek. Op d e z e i n s t r u c t i e d a g behandelt h e t hoofd van de
afdeling D o c u m e n t a t i e de b i b l i o g r a f i s c h e b r o n n e n .

Vakantieleergang 'Publiceren' voor leraren bij het land- en tuinbouwonderwijs
Voor deze l e e r g a n g b e s t a a t nog s t e e d s g r o t e b e l a n g s t e l l i n g . Het a a n t a l d e e l n e m e r s
b e d r o e g 22. Het c e n t r a l e o n d e r w e r p van de c u r s u s i s het schoolboek, w a a r v a n zowel
de d i d a c t i s c h e a s p e c t e n a l s de r e d a c t i o n e l e en t y p o g r a f i s c h e a s p e c t e n w o r d e n b e s p r o ken. Als " o p d r a c h t " wordt aan de d e e l n e m e r s g e v r a a g d een s c h e m a v o o r een s c h o o l boek op t e s t e l l e n o v e r een gegeven o n d e r w e r p . Aan de l e e r g a n g w a r e n v e r b o n d e n
b e z o e k e n a a n de bibliotheek van de Landbouwhogeschool, a a n Pudoc en a a n d r u k k e r i j
Vada en e r w e r d een t e n t o o n s t e l l i n g i n g e r i c h t o v e r het schoolboek v o o r de landbouw
in de loop d e r tijden.

Cursus Engels voor onderzoekers
E r i s een g r o e i e n d e behoefte aan m e e r kennis van de E n g e l s e t a a l op het niveau van
het p u b l i c e r e n van r e s u l t a t e n van wetenschappelijk o n d e r z o e k . Uit de k r i n g van d i r e c t e u r e n van Wageningse i n s t i t u t e n k w a m het initiatief v o o r t tot het doen houden van
een c u r s u s E n g e l s voor o n d e r z o e k e r s , w e r k z a a m op de i n s t i t u t e n . De o r g a n i s a t i e
van de c u r s u s b e r u s t t e bij P u d o c . De c u r s u s w e r d op z e s m i d d a g e n in f e b r u a r i , m a a r t
en a p r i l 1965 gehouden.
Op de c u r s u s w e r d d o o r 14 i n s t i t u t e n voor 37 d e e l n e m e r s i n g e s c h r e v e n . Het p r o g r a m m a w e r d g e r i c h t op het o n d e r b e k w a m e leiding v e r t a l e n van p a s s e n d e t e k s t van het
N e d e r l a n d s in het E n g e l s . O v e r i g e n s m o e s t wegens de v e e l h e i d van g e w e n s t e o n d e r w e r p e n , het b e p e r k t e a a n t a l b e s c h i k b a r e docenten en de s l e c h t s negen t e g e b r u i k e n
c u r s u s u r e n nogal g e ï m p r o v i s e e r d worden. Aan vele w e n s e n van de d e e l n e m e r s wat
b e t r e f t het t e v e n s behandelen van m e e r a l g e m e n e o n d e r w e r p e n op het gebied van
zinsbouw, idioom en c o r r e s p o n d e n t i e kon u i t e r a a r d s l e c h t s in t e g e r i n g e m a t e w o r den t e g e m o e t gekomen. Het ligt niet in de bedoeling een c u r s u s a l s deze j a a r l i j k s t e
herhalen.

Cursus 'Het geschreven woord in de Landbouwvoorlichting'
De o r g a n i s a t i e van de c u r s u s "Het g e s c h r e v e n woord in de L a n d b o u w v o o r l i c h t i n g "
g e s c h i e d t door de onderafdeling Scholing van de D i r e c t i e A l g e m e n e V o o r l i c h t i n g s z a ken. E e n kleine o r g a n i s a t i e c o m m i s s i e , w a a r i n de d i r e c t e u r zitting heeft, i s b e l a s t
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met de samenstelling van het programma. De cursus bestaat uit vier series van drie
dagen.
De medewerking van Pudoc bestond uit voordrachten over kopijvoorbereiding, publikatieste midden van andere overdrachtsmiddelen, de voorlichtende publikatie te midden van andere publikaties en de bronnen van onze kennis; het leiden van de discussie over het auteursrecht, het oefenen in het maken van een artikel, het leiden van
het forum over de in de cursus gemaakte vlugschriften, het inrichten en bespreken
van een tentoonstelling over het landbouwblad in de loop der tijden.
De belangstelling van de deelnemers aan deze elfde cursus was opmerkelijk groter
dan het vorige jaar.

Cursussenvan de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GO)

De Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GO) is een commissie, ingesteld door
de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, het Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur en de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen.
Deze GO verzorgt cursussen voor de opleiding ten behoeve van functies in speciale
bibliotheken en wetenschappelijke bibliotheken (A- en D-cursussen), bedrijfsarchieven (B- en E-cursussen) en het literatuuronderzoek (C-cursus).
In de cursus voor leidinggevend personeel in speciale en wetenschappelijke bibliotheken (D-cursus) gaf de directeur lessen over interne en externe schriftelijke communicatie. In de cursus voor het literatuuronderzoek (C-cursus) nam hij de taak over
van dr. C. Groeneveld voor de lessen over het literatuurrapport. Voorts gaf hij
- als voorzitter van de GO - de inleidende lessen van de A-cursussen, de D-cursus
en de C-cursus.
Onder auspiciën van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs werd een eerste "gebruikersleergang" georganiseerd onder de titel "Informatie door documentatie". Deze
leergang had ten doel de deelnemers inzicht te geven in het doel en het nut van literatuurdocumentatie en in de methoden die voor het verkrijgen van literatuurinformatie worden toegepast. De leiding van de cursus was in handen van de directeur. Hij
verzorgde tevens het onderdeel rapporteren en publiceren en de contactdag die na afloop van de cursus werd gegeven. Er waren 12 deelnemers.

Bibliotheek- en Documentatieschool te Amsterdam

Voor de leerlingen van het tweede jaar (richting speciale en wetenschappelijke bibliotheken) van de Bibliotheek- en Documentatieschool te Amsterdam gaf de directeur
enkele lessen over de vorm en de betekenis van wetenschappelijke en technische publikaties.
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Cursus Arbeidskunde

In een cursus "Arbeidskunde" voor voorlichtingspersoneel van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werden nog enkele lessen gegeven, onder meer over het verschil
in denkwijzen van de onderzoeker en de voorlichter.

Cursus M.O.-L

In de opleiding voor het diploma M.O. Landbouw verzorgde de directeur enkele l e s sen over het publiceren in het algemeen en het maken van verslagen in het bijzonder.

Redactrices Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

Ten behoeve van de redactrices bij de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
werd een middag georganiseerd over het maken van verslagen. Aan deze middag was
een kleine praktische oefening verbonden.
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Overige werkzaamheden

De plaats van Pudoc te midden van de instellingen van landbouwkundig onderzoek is
geen geïsoleerde plaats. Naast de bindingen die Pudoc heeft met deze instellingen,
heeft Pudoc ook bindingen met de instellingen die zich bezighouden met documentatie
en informatie en met publicistische arbeid. Uit deze bindingen vloeien werkzaamheden voort die voor een belangrijk gedeelte liggen op het vlak van bestuur en beleid.
Enkele facetten van dit werk laten wij hier volgen.
De directeur is voorzitter van de Permanente Commissie voor Overheidsdocumentatie (P. C.O.D.). Deze commissie is ingesteld door de Minister van Binnenlandse
Zaken en heeft onder meer tot taak de coördinatie te bevorderen tussen de documentatie- en informatiediensten van de verschillende ministeries. Leden van deze commissie zijn de hoofden van deze diensten. De commissie kent een aantal subcommissies, o.a. die voor de coördinatie van de documentatie en die voor personeelsproblemen.
De commissie vergaderde tien maal in 1965, zij zette de behandeling van het Weinberg rapport voort en bracht daarover een advies met aanbevelingen uit aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Voorts waren belangrijke punten in deze vergaderingen de herziening van de Auteurswet 1912 en de taak van de departementale overheidsdocumentatie binnen het gehele gebied van de documentatie en informatie in ons
land. Over het werk van deze commissie publiceerde de directeur twee artikelen
(zie bijlage 5).
Onder auspiciën van het NIDER werd op 22 september 1965 een congres georganiseerd over Overheidsdocumentatie. Op dit congres hield de directeur, als voorzitter
van de P. C.O.D. een korte voordracht onder de titel "Overheid en documentatie".
Verwezen moge worden naar het door het NIDER gepubliceerde verslag over dit congres (Overheidsdocumentatie, 's-Gravenhage 1966).
De directeur is voorzitter van de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (G.O.).
Deze commissie is gevormd door de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen
(N.V.B.), het Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur (NIDER) en
de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen (N.V. B.A.). Ten behoeve van
deze organisatie beheert de G.O. de cursussen van deze organisaties voor de opleiding van bibliotheek-, bedrijfsarchief- en documentatiepersoneel. In hçt verslagjaar
was het aantal cursisten van de mondelinge cursus rond 180. Daarnaast zijn er nog
schriftelijke cursussen.
Een voorstel tot herziening van het programma van de cursus voor literatuuronderzoek werd uitgewerkt. De G.O. acht deze herziening nodig in verband met de ontwikkeling die het vak van de documentatie doormaakt. Een onderscheid moet thans
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worden gemaakt tussen hen die in het bijzonder zijn belast met het verzamelen, vastleggen en toegankelijk maken van documentaire gegevens, en hen die in het bijzonder
zijn belast met het geven van literatuurinformaties. Vooral voor de eerste groep is
de moderne ontwikkeling van de machinale verwerking in alle facetten van toenemende betekenis.
De verhouding tussen de G.O. en de Stichting Bibliotheek- en Documentatiescholen
was ook dit jaar een punt van uitvoerig overleg.
Als vertegenwoordiger van het NIDER heeft de directeur zitting in het dagelijks bestuur van de Stichting Bibliotheek- en Documentatiescholen en wel als penningmeester. De Stichting beoogt het oprichten en instandhouden van scholen en andere opleidingsinstellingen ten dienste van de opleiding voor alle typen bibliotheken alsmede
voor documentatie. In september 1964 werd een eerste school in Amsterdam geopend.
Op het eind had deze school een 150 leerlingen.
Het bestuur moest zeer veel aandacht besteden aan het opstellen van leerplannen en
het examenreglement.
Voorts werd een spreidingsplan voor de oprichting van meer scholen voorbereid.
De directeur is lid van het Algemeen en sedert 8 december 1964 tevens van het Dagelijks Bestuur van het NIDER. Dank zij het bestuurslidmaatschap van dit centrale
instituut op het gebied van de documentatie in Nederland, blijft een intensief contact
in stand tussen onze instelling en de overige documentatie-instellingen en -diensten
in ons land. Aangezien het NIDER tevens een vooraanstaande plaats inneemt in de
internationale organisatie op het gebied van de documentatie, de Fédération Internationale de Documentation, lopen ook vele internationale contacten voor Pudoc via
dit kanaal.
Zo is het secretariaat van het Committee on Linguistic Problems (een van de werkgroepen van de F.I. D.) toegewezen aan het NIDER. De directeur is voorzitter van
dit Committee en tevens voorzitter van de Nederlandse Commissie die het voorbereidende werk verzorgt. Over de activiteiten van de commissie is uitvoerig gerapporteerd in het verslag "Bibliotheek- en Documentatiecongressen Washington, oktober 1965" (zie bijlage 5).
Een andere werkgroep van het NIDER, het Studiecentrum voor de Documentatie,
waarvan de directeur lid is, is eveneens van betekenis voor de ontwikkeling van het
werk van Pudoc. Dit studiecentrum houdt zich bezig met de coördinatie van studies
op het terrein van de literatuurdocumentatie en -informatie in Nederland. De toenemende behoefte aan samenwerking en studie op dit terrein maakt het lidmaatschap
van dit studiecentrum tot een steeds belangrijker facet van werkzaamheid.
Pudoc is tevens lid van de International Association of Agricultural Librarians and
Documentalists (I.A.A.L. D.). De directeur woonde het wereldcongres van deze organisatie bij en verzorgde twee bijdragen over de landbouwkundige documentatie in
Europa. Een rapport over het congres is opgenomen in het verslag "Bibliotheek- en
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Documentatiecongressen Washington, oktober 1965".
Pudoc treedt op als "distributor" van de publikaties van I.A.A. L. D., waarbij vooral
veel aandacht werd besteed aan de distributie van de internationale bibliografie
"Current agricultural serials", waarvan het eerste deel in 1965 verscheen.
De definitieve versie van de "Primer for Agricultural Librarianship", waaraan door
het hoofd van de afdeling Documentatie werd meegewerkt, kwam nog niet geheel gereed.
Het secretariaat van de Groep Landbouwbibliotheken van de Sectie voor Speciale Bibliotheken berust eveneens bij Pudoc. Een bijeenkomst van deze groep werd op 21
december te Zeist gehouden. Onder meer hield de directeur een inleiding over zijn
indrukken van de in oktober te Washington gehouden congressen van de F. I. D. en de
I.A.A. L.D.
Ambtshalve is de directeur lid van het Bestuur van de Vereniging van Vrienden van
de Landbouwbibliotheken en -documentatie-instellingen te Wageningen. Op grond van
het in het vorige verslag genoemde rapport van ir. C.D. Voogd over het zogenaamde
dekkingspercentage kon in dit jaar worden begonnen met het verzamelen van statistische gegevens. Naar verwachting zal in 1966 het onderzoek met een rapport afgesloten kunnen worden.
Tevens kon met financiële steun van de Vereniging een begin worden gemaakt met
een onderzoek naar de lees- en zoekgejwQonten van^ landbouwkundj ; ge^nderzoek^rs_.
De literatuurstudie die aan dit onderzoek vooraf moest gaan, werd in 1965 afgesloten.
In januari 1965 werd door de directeur aan de directeur van het Instituut voor Landbouwhuishoudkundig Onderzoek een advies uitgebracht over opzet en inrichting van
een op te richten afdeling Documentatie en Informatie bij dit instituut. Mede naar
aanleiding van dit rapport heeft het hoofd van de afdeling Publikaties, ter zijde gestaan door een werkgroep van medewerkers van dit instituut, een uitgewerkt-advies
uitgebracht inzake de uitgave van een informatiebulletin. In het hoofdstuk Redactie,
uitgeverij en drukkerij is dit reeds kort vermeld.
Eveneens kwam gereed een advies met voorstellen aan de algemeen directeur van
het Instituut voor de Pluimveeteelt "Het Spelderholt" over de reorganisatie van de
bij dit instituut bestaande afdeling Algemene Voorlichting.
In zijn kwaliteit van adviseur woonde de directeur tevens de vergaderingen bij van
het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap, van de redactiecommissie
van het Landbouwkundig Tijdschrift en van de redactiecommissie van het Nederlands
Melk- en Zuiveltijdschrift. De secretariaten van beide redacties worden, zoals ter
plaatse vermeld, door Pudoc gevoerd.
Met de Nederlandse Kring van Plantenvirologen is enige malen overleg gepleegd over
een bijdrage van Pudoc bij de uitgave van een referatenorgaan op het terrein van de
plantenvirologie. Het overleg leidde niet tot een directe medewerking van Pudoc,
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maar de mogelijkheid werd opengelaten in een later stadium een breder opgezet plan
van uitgave te bezien.
Ten behoeve van het onderzoek van de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied
van literatuurdocumentatie over de invloed van luchtverontreiniging op de plantengroei, werd op 21 april een bezoek gebracht aan de "Fachdokumentation Reinhaltung
der Luft" van de Verein Deutscher Ingenieure (V.D.I. ) te Düsseldorf. Uit dit bezoek
kwam een uitwisseling van gegevens voort op basis van ruil.
De directeur werd uitgenodigd zitting te nemen in de zogenaamde Tijdschriftencommissie van de Biologische Raad. Deze commissie werd ingesteld ter bestudering van
de positie van de biologische tijdschriften in Nederland. Om een eerste oriëntatie te
verkrijgen belegde de commissie een vergadering van redacteuren van biologische
tijdschriften op 10 december 1965 te Amsterdam. Op deze vergadering hield de directeur een inleiding onder de titel "Het wetenschappelijk tijdschrift als communicatiemiddel". Deze inleiding is inmiddels gepubliceerd in Het Nederlands Tijdschrift
20(1966)5.
Uit de levendige discussie die op deze inleiding volgde, bleek dat zich bij de biologische tijdschriften verschillende problemen voordoen van financiële, organisatorische en redactionele aard. Deze problemen zijn thans bij de commissie in studie.
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Bijlage I

Gegevensover het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
Afgesloten op I mei 1966

Oprichting
Het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie werd opgericht
door de toenmalige Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening bij notariële akte van 30 oktober 1957.
Doelstelling
Art. 3 lid 1van de statuten luidt als volgt:
De Stichting heeft ten doel de bevordering van de landbouw door:
a. voor zover het publikaties betreft:
het verlenen van hulp aan instellingen van landbouwkundig onderzoek bij de vormgeving, het uitgeven en verspreiden van hun publikaties;
het uitgeven van publikaties;
het adviseren omtrent het verlenen van subsidies aan wetenschappelijke tijdschriften,
waarin de instellingen van landbouwkundig onderzoek plegen te publiceren;
het verzorgen van vertaalwerk;
de vorming van landbouwkundige redacteuren.
b. voor zover het de documentatie betreft:
het verzorgen van een centrale literatuurdocumentatie op het gebied van de landbouw
en het onderhouden van contacten met gespecialiseerde literatuurdocumentaties;
het geven van inlichtingen uit de landbouwkundige literatuur;
het verrichten van uit deze werkzaamheden voortvloeiende publikaties;
het geven van adviezen en instructie over literatuurdocumentatie;
het verbeteren en aanvullen van classificatiesystemen voor de landbouw en het ontwikkelen van documentatietechnieken.
Naam
De afkorting Pudoc is een samentrekking van de woorden publikaties en documentatie.
Het vignet is een gestileerde voorstelling van een blad, als symbool van de landbouw,
waaruit een publikatie groeit.
Adressen en telefoonnummers
Directie, Algemene Zaken,
Publikaties en Documentatie
Centrale offsetdrukkerij

Duivendaal 6a, Postbus 4, Wageningen
L.J. Costerweg 27, Postbus 4, Wageningen
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Directie en afdelingen
Centrale Offsetdrukkerij
Vertegenwoordiger op het Ministerie
van Landbouw en Visserij
Gironummer: 95 8146
Bankier: Nutsspaarbank, Wageningen
Bestuur
Prof. dr.ir. J. Doorenbos
te Bennekom, voorzitter
Prof. dr.ir. J. F. van Riemsdijk
te Wageningen, ondervoorzitter
Dr. J. G. ten Houten
te Wageningen, secretaris
Ir. L.G. Oldenbanning
te Groningen
Ir. J. Swierstra te Leeuwarden
Ir. L. de Rijke
te 's-Gravenhage
Ir. H. de Boer
te Zeist

(08370) 3783, 2660, 2643
(08370) 4490

(070) 814141, toestel 2084

Aangewezen door de Minister van Landbouw en Visserij
Op aanbeveling van de Senaat van de Landbouwhogeschool
Vertegenwoordiger van de instellingen van
landbouwkundig onderzoek
Op aanbeveling van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap
Op aanbeveling van het Landbouwschap
Vertegenwoordiger van de hoofdafdeling
Documentatie en Publikaties van het Ministerie van Landbouw en Visserij
Vertegenwoordiger van de instellingen van
landbouwkundig onderzoek

Aan de beurt van aftreden waren per 1januari 1966 de volgende bestuursleden:
professor F. Hellinga, ir. L.G. Oldenbanning en ir. L. de Rijke.
Prof. F. Hellinga heeft medegedeeld zich niet herkiesbaar te stellen.
Bij schrijven van 23 februari 1966 verzocht de Senaat van de Landbouwhogeschool
prof. dr.ir. J. F. van Riemsdijk door tussenkomst van de Nationale Raad bij de Minister van Landbouw en Visserij ter benoeming als lid van het bestuur van Pudoc
voor te dragen. Hieraan is op 1maart 1966 gevolg gegeven. Een bevestigend
antwoord is inmiddels ontvangen.
Bij schrijven van 12 januari 1966heeft het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap ir. L.G. Oldenbanning aanbevolen voor herbenoeming als lid vanhet
bestuur. Ir. L. de Rijke heeft zich bereid verklaard weer in het bestuur zitting te
nemen. Op 1maart is door Pudoc, eveneens door tussenkomst van de Nationale
Raad, aan het Ministerie verzocht deze beide herbenoemingen bij beschikking te r e gelen. Opdit verzoek is inmiddels bevestiging ontvangen.
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Organisatie enpersoneel

Directie
Directeur
Plaatsvervangend directeur
Directie-assistent
Secretaresse
Afdeling Algemene Zaken
Hoofd
Administratie

Afdeling Publikaties
Hoofd
Revisor Engels
Wetenschappelijk adviseur
Redacteur Landbouwkundig Tijdschrift
Tijdschriftenredactie
Boekenredactie
Administratie
Onderafdeling Produktie:
Chef
Assistent
Administratie
Centrale Offsetdrukkerij:
Ordervoorbereiding
Voorman-drukker
Reproduktie -fotograaf
Monteur-kopiist
Binder
Magazijn en expeditie
Afdeling Documentatie
Hoofd
Literatuuronderzoek.'
Hoofd
Literatuuronderzoekers
Administratie

ir. D.J. Maltha
mr. A. Rutgers
ir. W.R. Sturms
mevr. A.M. Elzenga

J. P. G. van den Bergh
B.A. Driever
mej. C.J. Diepenbroek
mej. P. Heitink

mr. A. Rutgers
vacature
dr. ir. E. Meijer Drees
mr. C.A. M. Franssen
H. Th. J. van den Akker
P. K. Smit
J. H. Lueks
W. van Rosmalen
mevr. M.E. C. Witten-Struik
T. Goedewaagen
J . Vermeulen
mej. A.J. Menkman
vacature
C. Kolff
H.W. van de Beek
T. van Zoest
H. J. W.M. van Dillen
D. van den Born

G. Koster
ir. J. F. W. Essenburg
ir. T. Eernstman
ir. C. D. Voogd
W.A. Abrahamsz
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Documentatie Oosteuropese
landbouwkundige literatuur
Documentatiemedia en
literatuurinlichtingen:
Hoofd
Documentalisten
Administratie
Vertegenwoordiger op het Ministerie
van Landbouw en Visserij
Assistent
Attenderingsdienst
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dr. G.K. Horvâth
ir. K. Szteyn

G. Koster
J. H. Bijdendijk
H. Hovius
mej. M. Aafjes
F. A. Sneepels
vacature
ir. T. G. van Alphen
ir. C. D. Voogd

Bijlage 2

Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen

In 1965 verschenen:
BROEK, J. M. M. VAN DEN en H.W. VAN DER MAREL De alluviale gronden van
de Maas, de Roer en de Geul in Limburg/The alluvial soils of the rivers Meuse,
Roer and Geul in the province of Limburg, nr. 645, 84 pag., 44 fig. , 12 tab.
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen
PONS, L. J. De bodemkartering van het Land van Maas en Waal en een gedeelte van
het Rijk van Nijmegen/A soil survey of the 'Land van Maas en Waal' and a part of the
'Rijk van Nijmegen' (river clay area in the Netherlands), nr. 646, 122 pag. , 54 fig.
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen
SPEK, J. VAN DER Botrytis cinerea als parasiet van vlas/Botrytis cinerea a
parasite of flax, nr. 651*), 156 pag. , 20 fig. , 35 tab.
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
VOORHOEVE, A. G. Liberian high forest trees, nr. 652*), 416 pag., 109 fig.
Afdeling Plantensystematiek van de Landbouwhogeschool, Wageningen
DIJKSTRA, N.D. De verteerbaarheid en voederwaarde van silage van doperwteloof, afkomstig van conservenfabrieken/The digestibility and nutritive value of silage
of pea haulms with pods from pea canneries, nr. 653, 18 pag., 2 fig., 6 tab.
Instituut voor Veevoedingsonderzoek, Hoorn
ROOSJE, G. S. en A. F. H. BESEMER Waarnemingen en onderzoek over appelmeeldauw in Nederland van 1953 tot 1963/Observations and research on apple powdery
mildew, Podoshaera leucotricha (EH. et Everh.) Salm. in the Netherlands from
1953 till 1963, nr. 654, 154 pag., 30 fig., 48 tab.
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen
HAAN, F. A. M. DE The interaction of certain inorganic anions with clays and soils,
nr. 655*), 168 pag., 45 fig., 43 tab.
Afdeling Landbouwscheikunde van de Landbouwhogeschool, Wageningen
LACKAMP, J. W. Een onderzoek naar variabiliteit en vererving van het ruw-eiwitgehalte in Engels raaigras/Research on variability and heriditability of the crude
protein content in perennial rye grass, nr. 656*), 120 pag., 15 fig., 21 tab.
N.V. Kweekbedrijf C.I. V. , Ottersum
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TUIL, H. D.W. VAN Organic salts in plants in relation to nutrition and growth,
nr. 657*), 84 pag., 33 fig., 18 tab.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen,
Wageningen
JAGER, A.W. DE Hoge afvoeren van enige Nederlandse stroomgebieden/Peak
runoff in small river basins in the Netherlands, nr. 658*), 168 pag., 53 fig., 20 tab.
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, Arnhem
RIJTEMA, P . E . An analysis of actual évapotranspiration, nr. 659*), 108 pag.,
45 fig., 11 tab.
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen
DIJKSTRA, N.D. Voederproef met melkvee over de invloed van kneuzen en
hakselen op de opname en voederwaarde van hooi/Feeding trial with dairy cows
about the influence of lacerating and chopping on the intake and nutritive value of
hay, nr. 660, 38 pag., 1fig., 17 tab.
Instituut voor Veevoedingsonderzoek, Hoorn
DELVER, P. Onderzoek over de stand van aardbeien in Kennemerland/Investigation on differences in vigour of strawberries in Kennemerland, nr. 661, 100 pag. ,
48 fig., 3 tab.
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen
FRANSSEN, C. J. H. en W. P. MANTEL Tripsen in graangewassen (Levenswijze,
economische betekenis en bestrijding) I Levenswijze/Thrips in cereal crops
(Biology, economie importance and control) I Biology, nr. 662, 98 pag., 18 fig.,
12 tab.
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
WIT, C T . DE Photosynthesis of leaf canopies, nr. 663, 58 pag., 25 fig., 7 tab.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen,
Wageningen
HARTMANS, J. Een onderzoek naar de zinkvoorziening van het Nederlandse rundvee/The zinc supply of dairy cattle in the Netherlands, nr. 664, 58 pag., 11 fig.,
11 tab.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen,
Wageningen
KLOES, L. J. J. VAN DER Bodemkundige aspecten van de teelt van enige tuinbouwgewassen/Pedological aspects of the culture of some horticultural crops, nr. 665*),
114 pag., 31 fig.
Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden, Wageningen
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BOSCH, S., J. VAN DER GRIFT en J. HARTMANS Mangaanbehoefte bij opgroeiende
en lacterende runderen/Manganese requirement of growing and lactating cattle,
nr. 666, 42 pag., 11 fig., 3 tab.
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, Wageningen
Instituut voor Veevoedingsonderzoek, Hoorn
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen,
Wageningen
NOORT, P. C. Omvang en verdeling van het agrarisch inkomen in Nederland,
1923-1963/Size and distribution of agricultural income in the Netherlands, 1923-1963,
nr. 667*), 164 pag., 12 fig., 58 tab.
Afdeling Algemene Landhuishoudkunde van de Landbouwhogeschool, Wageningen
ROORDA VAN EYSINGA, J. P. N.L. Development of a pure peat mixture for raising
plants with blocks, nr. 668, 78 pag., 17 fig., 34 tab.
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen
SLAGER, S. Morphological Studies of Some Cultivated Soils, nr. 670*), 144 pag.,
37 fig.
Afdeling Bodemkunde van de Landbouwhogeschool, Wageningen
SPITHOST, L. S. Stikstofanalyse en stikstofbemesting van een zandgrond voor de
teelt van tomaten/Nitrogen soil analysis and nitrogen fertilization of a sandy soil for
tomato culture, nr. 671, 24 pag., 11 fig., 2 tab.
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas, Naaldwijk
SOMBROEK, W.G. Amazon Soils, nr. 672*), 312 pag., 80 fig., 19 tab.
WICHERS, A.J. De oude plattelandsbeschaving. Een sociologische bewustwording
van de 'overherigheid'/Old peasant culture, nr. 673*), 286 pag., 6 fig., 2 tab.
Afdeling Sociologie van de Landbouwhogeschool, Wageningen
KHAN, M.H. The Role of Agriculture in Economie Development. A Case Study of
Pakistan, nr. 674*), 168 pag., 5 fig., 52 tab.
In produktie op 31 december 1965:
VLIET, M. VAN DER en J. SCHEELE De economische betekenis van bladbeschadiging bij zaaiuien/The economie importance of leaf injury in onions, nr. 669
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen
VRIES, P. DE De beheersing van het kaligetal op blijvend grasland/Control of the
potassium value on permanent pastures, nr. 675
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen,
Wageningen
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DIJKSTRA, N.D. De verteerbaarheid en voederwaarde van snijrogge en snijgerst/
Research in the digestibility and nutritive value of green rye and barley fodder,
nr. 676
Instituut voor Veevoedingsonderzoek, Hoorn
ROORDA VAN EYSINGA, J. P. N.L. Bemesting van tomaten met kali/Fertilization
of tomatoes with potash, nr. 677
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen
FLACH, A. J. Ritproduktie van landbouwverkeer in graslandgebieden/Trip production of rural traffic in grassland areas, nr. 678*)
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen

Tevens versehenen als proefschrift
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Bijlage 3

Overzicht van de verschillende werkzaamheden van de afdeling Documentatie
ingedeeld naar vakgebied, in procenten van rubriektotaal. O= minder dan I

Rubriek
Algemeenheden
Maatschappelijke wetenschappen
Onderwijs
Handel en verkeer
Taalwetenschappen
Natuurwetenschappen
Toegepaste wetenschappen
Geneeskunde, Hygiëne
Diergeneeskunde
Ingenieurswetenschappen
Landbouw in het algemeen
Landbouwbedrijfsleer
Gebouwen en landbouwwerktuigen
Bodemkunde
Landbouwkundige werkzaamheden
Cultuurtechniek
Bemesting
Diverse vraagstukken
Planteziekten
Landbouwplantenteelt
Bosbouw
Tuinbouw algemeen
Fruitteelt
Groenteteelt
Sierteelt
Veeteelt
Veevoeding
Zuivel
Andere dierlijke produkten
Bijenteelt
Jacht
Visserij
Huishouding en voeding
Bedrijfswetenschappen
Technologie en industrie
Planologie
Tuin- en Landschapsarchitectuur
Recreatie
Aardrijkskunde
Biografie
Geschiedenis

Referaten
lange korte

5,7
2,9
1,7

-

2,4

-

Literatuurlijsten

0,2
8,7
1,7
2,9
0,1
2,1

0
9,3
0
1,6

-

-

-

1,6

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

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

12,7

14,8

0,5
0,9
4,1
4,8
1,9

1,2
1,3
4,6
3,8
2,6

3,1
7,8
0
2,3
2,3
5,4
7,8

13,4

12,3

12,4

7,6
4,3
0,3

8
4,3
0,7
0,1
0
0
0,4
0
1,2
0,7
0
0,4
0
0

6,2
4,7
2,3
0

-

-

-

0,7

-

1,4
0,7

-

0,2

-

3,1
0
7,0
0
4,7

-

4,7
0
1,6

-

-

1,6

-

2,3

-

0
2,3

Inlicht:ingen
WageDen
ningen Haag
0
3,4
2,5
1,7
0
0
3,4

20,7
2,5
2,2

-

1,3

-

0
1,3

-

0

16,9

20,4

3,0
2,1
3,0
0
4,2
3,0

0

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

-

-

-

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

-

0
0

-

3,8
1,3
0

-

1,3

-

1,9
0

-

2,5
0
0

-

0
1,9
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Bijlage 4

Door deafdelingDocumentatie in 1965 vervaardigde literatuurlijsten en literatuuroverzichten
(Achter de titel van elke lijst zijn resp. vermeld: aantal titels, datum van afsluiting
in 1965 en lijstnummer)
ALGEMEENHEDEN
Leesbaarheid van publikaties, 32, 1januari, 2562
SOCIALE WETENSCHAPPEN
Veranderingen ten plattelande, 51, 16 januari, 2572
De invloed van de boerin op de ontwikkeling ten plattelande (aanvullende lijst), 29,
19 december, 2617
Het landbouwkredietwezen in Nederland (aanvullende lijst), 73, 22 februari, 2530
Ruilverkaveling in Nederlandse publikaties 1964-1965, 41, 30 september, 2595
Ruilverkaveling in België, 7, 3 mei, 2557
Coöperatie en belasting, 9, 26 maart, 2544
Concentratie in de landbouwcoöperatie, 12, 26 maart, 2545
Rentesubsidies, 21, 25 november, 2610
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds, 34, 26 november, 2611
Ontwikkelings- en saneringsfonds voor de landbouw (aanvullende lijst), 44, 10 juni,
2568
De Nederlandse landbouwwetten 1930-1940, 46, 3 november, 2605
Het Nederlands prijsbeleid na 1960, 22, 16 november, 2607
ONDERWIJS
De opleiding van de agrarische ondernemer, 17, 19 augustus, 2589
H A N D E L EN V E R K E E R
De tarwehandel in de wereld en in de EEG, 106, 4 augustus, 2587
Handel in landbouwprodukten (in het bijzonder melk en vlees) in Europa (Franse
literatuur), 62, 25 februari, 2528
ZUIVERE WETENSCHAPPEN
Duinbeplanting met helmgras, 23, 17 september, 2593
Botanische woordenboeken, 10, 28 januari, 2508
DIERGENEESKUNDE
Kobaltgebrek bij landbouwhuisdieren voornamelijk in Nederland, 15, 4 oktober, 2596
Retentio secundinarum (literatuur na 1950), 121, 11 februari, 2523
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Hyperkeratose, 10, 14 april, 2554
Stephanurus dentatus (nierworm) bij varkens, 9, 4 maart, 2534
INGENIEURSWETENSCHAPPEN
Zuiderzeepolders (Engelse taal), 5, 5 april, 2550

L A N D B O U W INH E T A L G E M E E N
Canadese landbouwtijdschriften, 13, 14 juni, 2566
Methoden van landbouwvoorlichting, 43, 4 maart, 2536
Lezingen gehouden op de jaarlijkse conferenties van het Training Centre Methods
of Agricultural Extension (aanvullende lijst), 24, 24 augustus, 2590
Voorlichtingsmiddelen en methodieken (Nederlandse literatuur), 28, 8 oktober, 2598
Structuurbeleid in de Nederlandse landbouw, 29, 13 mei, 2558
De Alblasserwaard, 41, 27 oktober, 2604
Ameland, 38, 2 februari, 2518
Terschelling, 18, 3 februari, 2519
Het Oldambt, 38, 4 februari, 2517
LANDBOUWBEDRIJFSLEER
Landbouwbedrijfsleer (boeken), 23, 11februari, 2522
W E R K T U I G E N EN G E B O U W E N
Tijdschriften en seriewerken op het gebied van de boerderijbouw, 9, 18 januari, 2509
Boerderijbouw (boeken), 16, 23 maart, 2540
De torenkas, 9, 3 juni, 2563
Ventilatoren in de landbouw (eerste aanvullende lijst), 36, 28 mei, 2561
Ventilatoren in de landbouw (tweede aanvullende lijst), 16, 8 juni, 2567
Luchtdrukremmen in de landbouw, 9, 13 december, 2618

LANDBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
Schoffelen in bieten en granen, 6, 24 maart, 2542
Boeken over grondbewerking, 12, 7 december, 2615
Inkuilen (aanvullende lijst), 101, 26 februari, 2529
Boomkwekerijen in de EEG-landen, 11, 26 augustus, 2591
Teelt in kassen in Nederland (Franse publikaties), 14, 1 maart, 2532
Bodemconservering in de tropen, 5, 17 februari, 2526
CULTUURTECHNIEK
Cultuurtechniek in de tropen, 4, 8 februari, 2516
BEMESTING
Biologisch dynamische landbouwmethode (aanvullende lijst), 13, 18 maart, 2538
CO„ bemesting (aanvullende lijst), 25, 20 oktober, 2601
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PLANTEZIEKTEN ENZ.
Invloed van chemische bestrijdingsmiddelen op de economie van akkerbouwgewassen,
27, 16 november, 2606
Bestrijding van ratten, 16, 22 juli, 2581
Ontwikkeling van nieuwe insecticiden, voornamelijk organische fosforverbindingen,
15, 28 september, 2594
Lieveheersbeestjes en de bestrijding van bladluizen, 14, 21 juni, 2571
LANDBOUWPLANTENTEELT
Gewassen in de westerse landen (boeken sedert 1960), 72, 30 maart, 2547
Graanteelt in Nederland, 51, 15 januari, 2498
Bewaren van mais, 10, 8 april, 2553
Verwerking van rijst, 5, 12 januari, 2495
Bezanden van veengrasland, 8, 6 januari, 2494
Aardappelen (Nederlandse publikaties), 47, 1maart, 2535
Aardappelvirus en indicatieplanten, 18, 28 januari, 2511
Tabak (Nederlandse publikaties), 16, 3 juni,' 2564
Fosfaat-bemesting van tabak, 16, 19 januari, 2502
Geneeskruiden, 9, 26 juli, 2583
BOSBOUW
Sporenelementen in de bosbouw, 17, 27 april, 2555
TUINBOUW ALGEMEEN
Groenten en fruit (publikaties ten behoeve van een vakdiploma), 30, 17 maart, 2539
Engelse en Amerikaanse tijdschriften op het gebied van de tuinbouw, 14, 8 december,
2616
De tuinbouw in Nederland (Franse en Engelse publikaties), 18, 1 juli, 2574
FRUITTEELT
Ziektebestrijdingswerktuigen in de fruitteelt, 11, 9 december, 2612
Economie van de tamarinde, 13, 2 juli, 2575
Druiventeelt (boeken), 7, 20 januari, 2503

GROENTETEELT
Teelt van diverse groentegewassen, 15, 22 maart, 2541
Selectie van groentegewassen, 19, 24 maart, 2543
Waterhuishouding in kassen, 21, 21 december, 2619
Insectenplagen bij groentegewassen in de volle grond, 23, 8 juli, 2579
Koprot bij uien, 15, 1 december, 2613
Teelt en rassenkeuze bij spruitkool, 19, 23 juli, 2582
Paddestoelen in Latijns Amerika, 7, 21 oktober, 2602
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SIERTEELT
Sierteelt in West-Duitsland, 51, 25 januari, 2510
Sporenelementen in de sierteelt, 16, 14 januari, 2496
Belichting van orchideeën, 26, 24 december, 2622
Vermenigvuldiging van orchideeën, 17, 6 januari, 2492
Chrysanthen in de USA, Engeland en Denemarken, 9, 6 juli, 2577
Onderhoud van sportvelden, 10, 7 juli, 2578
Mechanisatie in de bloembollenteelt, 12, 21 januari, 2504
Bewaren en verpakken van snijbloemen, 15, 3 februari, 2512
Snijbloemen (boeken), 9, 17 december, 2620
Groeistoffen bij sierheesters, 15, 16 juni, 2570
VEETEELT
Veeteelt in Egypte, 14, 6 oktober, 2599
Identificatie van landbouwhuisdieren, 20, 8 april, 2552
Reiniging en desinfectie van stallen, 16, 22 juli, 2580
Cattle breeding and management (books), 14, 27 juli, 2585
Pensfistel bij koeien, 13, 26 oktober, 2603
Milieu-invloeden op de melkproduktie (Nederlandse publikaties), 17, 18 januari, 2499
Melkproduktie en reproduktie, 27, 18 januari, 2500
De Lakenvelder, 9, 22 maart, 2548
Varkensteelt en -handel in de EEG, 42, 11 februari, 2525
Varkenskernen in West-Duitsland, 11, 4 juni, 2565
Varkensstallen, 62, 19 januari, 2501
Pluimveehouderij (in 1963 en 1964 verschenen boeken), 20, 27 januari, 2506
Pluimvee, 11, 3 februari, 2513
De invloed van het aantal dieren per bedrijf op de financiële resultaten, 22, 24 mei,
2559
Drogen van pluimveemest, 6, 16 juni, 2569
Gebruik en verwerking van pluimveemest, 34, 24 november, 2608
VEEVOEDING
Het gebruik van beendervet in de veevoeding, 11, 24 november, 2609
Drinkwaterbehoefte bij varkens (aanvullende lijst), 10, 28 januari, 2507
Vet in kunstmelk voor kalveren, 12, 9 februari, 2510
Dierlijk vet in rantsoenen voor varkens (aanvullende lijst), 8, 30 maart, 2546
Invloed van voedermethoden op het voedergebruik bij legkippen, 12, 6 januari, 2491
De voeding van leghennen op de batterij, 18, 6 oktober, 2597
Cholestorol en lecithine in het voeder voor leghennen, 14, 9 februari, 2521
Het voederen van eenden, 19, 17 maart, 2537
ZUIVELBEREIDING
Books on dairying, 10, 27 juli, 2584
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De zuivel in Spanje, 13, 19 augustus, 2588
De optimale bedrijfsgrootte van een zuivelfabriek, 15, 26 mei, 2560
Reiniging van zuivelfabrieken, 17, 2 september, 2592
Uperiseren van melk, 9, 21 december, 2621
Gecondenseerde melk (publikaties 1955-1965), 20, 20 oktober, 2600
ANDERE DIERLIJKE PRODUKTEN
Vlees, 11, 3 februari, 2514
Inrichting en dergelijke van openbare slachthuizen, 17, 6 januari, 2493
Natuurdarmen, 7, 2 april, 2549
BIJENTEELT
Erfelijkheid bij de honingbij, 14, 25 januari, 2505
VOEDING
Voedingsgewoonten in het Midden-Oosten, 26, 1maart, 2531
Loodbepaling in voedingswaren met de dithizonebepaling, 5, 3 maart, 2533
PLANOLOGIE
Rural development, 39, 7 april, 2551
Landbouw en planologie, 29, 21 juni, 2573
Schaalvergroting in de Nederlandse landbouw, 24, 10 februari, 2524
AARDRIJKSKUNDE
De markengemeenschap en het essenlandschap, 9, 29 april, 2556
BIOGRAFIE
Publikaties van Dr. H.J. Frankena, 97, 24 februari, 2527
Gregor Mendel, 12, 30 juni, 2576
Publikaties van Prof. N. Westermarck, 60, 3 februari, 2515
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Bijlage5

Verspreide publikaties van medewerkers in 1965

Goedewaagen, T. : Offset, Vormgeving; in: Impressies van de Frankfurter Buchmesse
1965. Wageningen (Pudoc) 1965, 5 blz.;
Goedewaagen, T. : Grafische documentatie; Handleiding voor opdrachtgevers van de
Centrale Offsetdrukkerij. Wageningen (Pudoc) 1965, 24 blz.;
Hovius, H. : Nederlandse vakbladen en tijdschriften op het gebied van de landbouw.
Wageningen (Pudoc) 1965, 39 blz. Literatuuroverzicht no. 29;
Koster, G. : Deze week
; rubriek in het weekblad Landbouwdocumentatie,
21(1965);
Koster, G.: Een internationaal centrum voor landbouwdocumentatie; Tijdschrift voor
efficiëntie en documentatie 35(1965)607-8;
Koster, G. : The Netherlands have a documentation service for advisers. Fatis
review 12^(1965)83-5;
Koster, G. : zie Maltha, D.J. and G. Koster;
Maltha, D.J. : Documentation in a small, densily populated country. Libri 15(1965)
9-16;
Maltha, D.J. : Weinberg en de landbouw. Landbouwkundig Tijdschrift 77(1965)77-8;
Maltha, D.J. : De Permanente Commissie voor Overheidsdocumentatie, haar functie
en betekenis. Bibliotheekleven 50(1965)353-60;
Maltha, D.J. : Overheidsdocumentatie, Tijdschrift voor efficiëntie en documentatie
35(1965)731-6;
Maltha, D.J. : Overheid en documentatie. Inleiding uitgesproken op het Tweede
Documentatie-congres te Scheveningen, op 22 september 1965;
Maltha, D.J. : Bio-agricultural libraries and documentation centres in Europe.
Voordracht gehouden op het Third world congress of agricultural librarians
and documentalists (IAALD) 3-9 oktober 1965, Washington D.C.;
Maltha, D.J. : Bio-agricultural libraries and documentation centres in Europe.
Wageningen (Pudoc) 1965. Paper voor het Third world congress of agricultural
librarians and documentalists (IAALD) 3-9 oktober 1965, Washington D.C.;
Maltha, D.J. and G. Koster: National and international documentation and information centre for agricultural extension services. Wageningen (Pudoc) 1965.
Paper voor het Third world congress of agricultural librarians and documentalists (IAALD) 3-9 oktober 1965, Washington D.C.;
Maltha, D.J. : Symbols for the designation of different parts of articles. Wageningen
(Pudoc) 1965. Paper voor het Committee on linguistic problems (werkcommissie van de FID) tijdens het congres van de Fédération internationale de documentation (FID) 10-15 oktober 1965, Washington D.C.;
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Maltha, D.J. : Bibliotheek- en documentatiecongressen Washington, oktober 1965 en
enkele andere onderwerpen, Wageningen (Pudoc) 1965, 90 biz.;
Rutgers, A. : Impressies van de Frankfurter Buchmesse 1965, Wageningen (Pudoc)
1965, 5 biz.
Editorials, geschreven door ir. D.J. Maltha in:
Pudoc Bulletin 6(1965)
1 The effective presentation of scientific publications;
2 The Weinberg report in Holland;
3 International aspects of Pudoc's work;
4 Pudoc's annual report for 1964;
Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur (DOLL) £ (1965)
2 Toegankelijkheid van Chinese landbouwkundige literatuur;
3 Inhoud en lezerskring;
4 Third world congress of agricultural librarians and documentalists, Washington
D.C , October 3-9, 1965;
5 Primary publications, their role in documentation.
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