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'Zo goed mogelijk'

Het natuurwetenschappelijk onderzoek beoogt antwoorden te vinden op vragen
die het zichzelf heeft gesteld of die door anderen aan het onderzoekapparaat
worden gesteld. Daarbij streeft het onderzoek er naar antwoorden te vinden die
concreet en duidelijk zijn.
In een nog niet zover terugliggend verleden waren de beoefenaars van de
natuurwetenschappen er in het algemeen van overtuigd dat hun antwoorden
metterdaad concreet en duidelijk waren en geen twijfel overlieten. Uit deze tijd
stamt het objectiviteitsbeginsel dat als de hoogste erecode bij de wetenschapsbeoefening werd beschouwd. De mens in de onderzoeker moest zoveel mogelijk
worden uitgeschakeld. Uitdrukkingen als 'ik vind d a t . . . ' , 'ik denk d a t . . . ' of
'ik heb het gevoel d a t . . . ' waren zonder meer taboe. Alleen het trotse, objectieve
en onpersoonlijke 'quod est demonstrandum' mocht worden gebruikt voor het
vaststellen van een, naar men meende, onomstotelijke waarheid.
Zelfs in de landbouwwetenschap, die zich een object had gekozen dat bij uitstek
blootgesteld is aan een oneindige variatie van toevallige factoren, gold dit. Het is
symptomatisch dat pas in 1927 voor het eerst bij het propaedeutisch examen bij
de Landbouwhogeschool iets van de leer der waarschijnlijkheid werd gevraagd.
Bij de huidige stand van het onderzoek is echter twijfel gerezen aan de werkelijke
exactheid van vele antwoorden die de wetenschap geeft en men raakt ervan
overtuigd dat men veelal niet verder kan gaan dan een zo goed mogelijke
benadering. Men accepteert thans een antwoord reeds als wetenschappelijk verantwoord, indien er een redelijke waarschijnlijkheid is dat het antwoord de
werkelijkheid benadert. Men heeft tevens leren inzien dat de persoon, of liever
de persoonlijkheid, van de onderzoeker mede van invloed is op de resultaten van
zijn onderzoek. Of met andere woorden, dat de relatie tussen onderzoeker en
object een integrale factor is bij het onderzoek.
Het spreekt vanzelf dat men over het gehele terrein van de wetenschap nog weer
talrijke gradaties kan onderkennen, afhankelijk van het gebied van onderzoek en
de instelling van de onderzoeker. Aan de ene kant van de scala zou men kunnen
plaatsen het natuurwetenschappelijk onderzoek dat onder volledige geconditioneerde omstandigheden plaatsvindt; aan de andere kant de wetenschappen die
zich bezighouden met de mens en zijn gedragingen als onderwerp van studie,
zoals de economie, de sociologie, de psychologie. Zo zegt prof. dr. G. A. Kooy*
in zijn inaugurele rede: 'Denkers over de mens, met name o.a. RICKERT,
* Dr. G. A. Kooy: Sociologie — werkelijkheid en wenselijkheid. Van Gorcum en Comp.
N.V. Assen, 1964.

DiLTHEY en WINDELBAND, hebben de steriliteit van het natuurwetenschappelijk
methodenmonisme, dat individu en groep opvat als waren zij objecten, scherp
gehekeld; wetenschappen, diezich methetmenselijk gedrag bezighouden, moeten
noodzakelijkerwijze andere wegen gaan en andere oogmerken hebben ook dan
wetenschappen, waarvan het object werkelijk een object is'. En verder: 'Het
zal geen betoog behoeven, dat met de vermenselijking der menswetenschappen,
inclusief de sociologie, de vraag, watde mens precies is,voor het onderzoek zeer
actueel wordt. Eenwijsgerig-anthropologische onzekerheid dringt inde sociologie
binnen'.
Met graduele verschillen kan men echter ook bij andere wetenschappen dandie
van de mens een soortgelijk betoog staande houden. In plaats van het exacte,
concrete antwoord op degestelde vragen, geeft de wetenschapsbeoefenaar in zeer
vele gevallen in zijn antwoord niet meer dan een zo goed mogelijke benadering,
waarbij hij zelf, als mens, betrokken is.
Een instelling als Pudoc, die zich ten doel stelt diensten te verlenen aan het
onderzoek — en niet meer dan dat —, heeft in hoge mate te maken met deze
menselijke aspecten van het onderzoek. Ook voor een dergelijke instelling geldt
dat het werk slechts zo goed mogelijk kan worden gedaan, waarbij dit 'zo goed
mogelijk' slechts een benadering kan zijn van een ideaal. Wij zullen steeds zowel
bij het publiceren als bij de documentatie het compromis moeten zoeken tussen
redelijke eisen en perfectie. Zouden wij dit niet doen, dan zouden wij tekort
schieten in eenandere klemmende eisvanonze opdrachtgevers: hetbereiken van
een hanteerbaar resultaat op redelijke termijn.
Met enkele voorbeelden uit onswerk zullen wij trachten dit te verduidelijken.

Publikaties
Aan publikaties kunnen wij drie aspecten onderkennen: de inhoud, de vorm en
de verspreiding.
De inhoud valt weer uiteen in een aantal kritisch te beoordelen punten:
a. De intrinsieke inhoud vanhet manuscript, waaronder menbij eenverslagvan
onderzoek moet begrijpen: de waarde en de opzet van het onderzoek, de wijze
waarop het antwoord op de gestelde vraag is gezocht, de redenering die heeft
geleid tot de conclusies en de conclusies zelf.
Wij moeten in het algemeen aannemen dat een kritische beoordeling van deze
punten heeft plaatsgevonden voordat een manuscript voor publikatie wordt
aangeboden. Niettemin behoort het tot de competentie vande uitgevende instantie om zelfstandig te beoordelen of de uitgave in het daarvoor in aanmerking
komende fonds verantwoord is.
Het spreekt vanzelf dat wij als gevolg van de verhouding die is gegroeid tussen

de instellingen van landbouwkundig onderzoek en Pudoc daarbij grote waarde
toekennen aan het oordeel van de aanbiedende instelling zelf. De persoonlijke
relaties diewijin het bijzonder onderhouden metde instituutsredacteuren maken
dat over de vraag of en zo ja op welke wijze manuscripten zal worden gepubliceerd steeds gemakkelijk overeenstemming wordt bereikt.
b. De opzet van het gehele manuscript. Door de routine diewij in de dagelijkse
bewerking van manuscripten hebben verkregen, beschikken wij over een aantal
controlepunten voor de beoordeling van de vraag of de vorm waarin een manuscript is gegoten aan redelijke eisen voldoet. Controlepunten zijn onder meer: de
indeling van het manuscript, de afbakening van de typische onderdelen die in
elk verslag van onderzoek moeten voorkomen, de verwijzingen in de tekst naar
andere paragrafen of alinea's, de gedachtensprongen, de scherpte van de formuleringen; kortom de rechtlijnigheid van het betoog.
Wellicht kunnen wij deze punten soms beter beoordelen dan de auteur zelf, die
immers bij zijn onderzoek dikwijls verwarrende gedachtengangen heeft moeten
volgen en eerst naderhand de logica in het betoog heeft moeten brengen. Wij
kennen nu eenmaal de achtergronden niet en missen de specialisatie van de
auteur. Daardoor staan wij meer onbevangen tegenover het betoog als geheel.
c. De taal en stijl, de figuren, tabellen, literatuurverwijzingen en dergelijke. Ook
hiervoor geldt dat routine onmisbaar isvoor het snel en doeltreffend doorwerken
van een manuscript op deze punten. Door deze routine krijgt de bureauredacteur
als het ware een 'neus' voor onjuistheden en onduidelijkheden in deze elementen
van het manuscript. Herhaaldelijk ontdekken wij bijvoorbeeld, schijnbaar toevallig, fouten in tabellen en grafieken of kunnen wij voorstellen doen voor het
aanbrengen van vereenvoudigingen. Vaak ook konden, vooral in gesprekken met
auteurs bij het doornemen van hun manuscripten, voorstellen tot verbeteringen
van taal, stijl en indeling worden gedaan die aan de publikatie ten goede zijn
gekomen.
In al deze gevallen moeten wij echter genoegen nemen met het compromis het
manuscript binnen redelijke tijd zo goed mogelijk voor te bereiden voor publikatie. Achteraf — en dus te laat — zullen wij altijd nog talrijke oneffenheden
ontdekken die niet gladgestreken zijn.
Ook bij de vormgeving van onze publikaties zal steeds het 'zo goed mogelijk'
moeten gelden. Het is onjuist te menen dat bij de vormgeving de boekverzorger
— als kunstenaar — de vrije hand heeft en zich volledig kan 'uitleven'. Het
tegendeel is waar. Vooral de boekverzorger van wetenschappelijke publikaties
zal moeten manipuleren binnen uiterst strakke en nauwe grenzen, afgebakend
op grond van de aard van de publikatie, de doelmatigheid van de typografische
vormen en de functies van de verschillende elementen uit het manuscript. Geldt
dit reeds voor een afzonderlijk boek, deze eisen tellen nog zwaarder voor een
reeks. Immers, in datgeval moet eenzodanige vorm worden gekozen dat boeken

van een uiteenlopende inhoud en opzet toch passen binnen het opgestelde vormschema en dat dit vormschema door verschillende drukkers met uiteenlopende
technische mogelijkheden kan worden gehanteerd.
Voegen wij daaraan nog toe dat de typografische vorm zich niet mag opdringen
aan de lezer, dan zal het duidelijk zijn dat de boekverzorger van een wetenschappelijke reeks voor een moeilijke opgave staat. Maar gelukt het hem een
evenwicht tussen inhoud en typografie tot stand te brengen, dan kan, dank zij
zijn arbeid, de wetenschappelijke inhoud beter tot zijn recht komen en het geheel
overzichtelijker, duidelijker en beter leesbaar zijn.
In de loop van zijn bijna zestigjarig bestaan heeft de reeks Verslagen van
Landbouwkundige Onderzoekingen reeds heel wat vormen gekend. Dit heeft ons
niet weerhouden de vorm van deze reeks opnieuw kritisch te bezien. Elk onderdeel van de typografie is opnieuw zorgvuldig overwogen om te komen tot een zo
goed mogelijke harmonie tussen vorm en inhoud. Eerst in 1965 komen de eerste
afleveringen in de nieuwe vorm van de pers.
De verspreiding van wetenschappelijke publikaties kan men niet zonder meer
overlaten aan de normale handelskanalen voor het boek, ni. de nationale en
internationale boekhandel. Met deze verspreiding wordt immers meer beoogd
dan het nastreven van een eenvoudig economisch motief: het behalen van winst
door de uitgever. Het eerste en belangrijkste oogmerk van de verspreiding van
de wetenschappelijke publikatie is het bekendmaken van de resultaten van het
onderzoek bij degenen die deze resultaten op hun beurt kunnen gebruiken bij
verder onderzoek of die de resultaten dienstbaar kunnen maken voor toepassing
in de praktijk.
Het is allerminst een eenvoudige opgave om de verspreiding van wetenschappelijke publikaties zodanig te regelen dat aan dit oogmerk wordt voldaan. Om ervoor te zorgen dat 'the right book in the right place' komt is een nauwkeurig
afgesteld, selectief distributie-apparaat nodig.
Weliswaar zijn er enkele correctieven, ni. de rechtstreekse verzending door auteur
of instituut naar relaties en de referaten die in internationale organen worden
opgenomen, maar dat neemt niet weg dat in feite voor elke uitgave de distributie
afzonderlijk moet worden bezien.
Hoewel Pudoc beschikt over uitgebreid adressenmateriaal en, via het Pudoc
Bulletin en afzonderlijke aankondigingen, tracht de verspreiding van zijn publikaties te bevorderen, geldt ook hier dat dit slechts zo goed mogelijk gebeurt. De
gegevens ontbreken echter om te kunnen beoordelen of de verspreiding van de
resultaten van het Nederlandse landbouwkundige onderzoek aan redelijke eisen
voldoet. In 1964 is met het oog hierop een voorstel uitgewerkt om te komen tot
enig inzicht hieromtrent; zie pag. 14 (punt 4) en 43. De resultaten kunnen in
1965tegemoet worden gezien.
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Documentatie
Ook voor onze centrale literatuurdocumentatie- en informatiedienst geldt dat wij
niet kunnen streven naar het geven van de maximaal bereikbare informaties
maar slechts naar zo goed mogelijke informaties. Hierbij doet zich in wezen
dezelfde moeilijkheid voor als bij het publiceren nl. het beantwoorden van de
vraag hoe, gegeven de beperktheid van personeel en materiaal, het optimale
effect kan worden bereikt. Onder dit optimale effect moet men dan verstaan dat
met zo laag mogelijke kosten documentaire gegevens aan belanghebbenden ter
beschikking worden gesteld in een zodanige vorm en hoeveelheid dat zij er het
meeste nut van hebben.
Helaas is daarbij de minst bekende factor: het nut van de informaties voor de
gebruiker. Hoewel in het buitenland en met name in de Verenigde Staten en
Engeland talrijke onderzoekingen in de vorm van enquêtes zijn gedaan over de
vraag hoe onderzoekers en anderen gebruik maken van bibliotheken en documentatiediensten en welke verlangens zij hebben over het verkrijgen van hun
literatuurinformaties, tasten wij in ons land nog in het duister. Dit geldt ook
voor onze eigen dienst. Wij kunnen slechts afgaan op enkele indicaties. Het zal
daarom zaak zijn, zoals ook in het vorigeverslag is betoogd, onze documentatiesystemen zo flexibel mogelijk te houden en ons zo min mogelijk vast te leggen
op een bepaalde werkwijze. Daarmee bereiken wij dat wij betrekkelijk gemakkelijk de bedding van onze informatiestroom kunnen verleggen. Maar daartegenover staat het onmiskenbare nadeel dat wij niet onze volle aandacht op één
systeem kunnen richten. Enige praktische ervaringen mogen dit verduidelijken.
Aanvankelijk waren wij van meningdat het zwaartepunt van onzedocumentatieen informatiedienst zou komen te liggen bij het literatuurrapport. Onze redenering daarbij was dat zich in het bijzonder bij de onderzoekers een toenemende
behoefte aan literatuurinformaties zou manifesteren, maar dat zij steeds minder
bereid zouden zijn om zelf de nodige literatuur door te werken. Zij zouden, naar
onze mening, een belangrijk gedeelte van dit werk willen overlaten aan daartoe
speciaal geschoolde krachten, die de gevonden literatuur zouden verwerken tot
literatuurrapporten.
De praktijk leert echter anders. Bij vele landbouwkundige onderzoekers —
promovendi buiten beschouwing gelaten — schijnt nog steeds weinig bereidheid
te bestaan voor of tijdens hun onderzoek uitvoerige literatuurstudies te verrichten of te doen verrichten. In hoeverre dit samenhangt met het eigen karakter
van het landbouwkundig onderzoek, met de instelling van de Nederlandse landbouwkundige onderzoeker, met zijn opleiding of met de onderwerpen waarmee
hij zich bezighoudt, vermogen wij, bij gebrek aan gegevens, niet te beoordelen.
De aanvragen voor literatuurrapporten komen thans meer van de zijde van het
bedrijfsleven dan van de zijde van het onderzoek.
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Daar staat tegenover dat er een toenemende belangstelling is voor snelle actuele
literatuurinformatie. Wij ondervinden dit bij onze attenderingsdienst (zie pag.31
en 32), ondanks het feit dat dit de enige dienst is waarbij de kosten volledig
worden doorberekend. Maar ook voor deze dienst moet worden geconstateerd
dat er meer belangstelling bestaat bij het bedrijfsleven dan bij het onderzoek.
In dezelfde richting wijst de aandrang van Amerikaanse zijde op Pudoc om te
komen tot een snelle informatie over Westeuropese landbouwkundige literatuur.
Deze aandrang is des te merkwaardiger omdat men juist in de Verenigde Staten
beschikt over uitgebreide documentatiecentra, ook voor de landbouw, die zich
toeleggen op een maximale beheersing van de daarvoor in aanmerking komende
literatuur. Blijkbaar heeft men met dit maximum het optimum overschreden.
Een ander opvallend feit, maar liggend in hetzelfde vlak, is dat 'Landbouwdocumentatie' (zie pag. 26 e.v.) ook buiten de kringen waarvoor het is bestemd,
wordt gebruikt als informatiebron. Dit geldt met name voor degenen die opeen
of andere wijze met onderzoek zijn belast. Ook dit feit geeft een aanwijzing dat
snelle,eenvoudige informatie over actuele onderwerpen meer wordt gewaardeerd
dan diepergaande en meer uitvoerige literatuurinformaties.
Merkwaardig is echter weer dat de belangstelling voor de uitgave 'Landbouwkundige aspecten van de Euromarkt' in ons land slechts langzaam toeneemt,
ondanks het feit dat deze uitgave toch voldoet aan de criteria: snel enactueel.
Daartegenover staat een sterk toenemende vraag naar informaties over Oosteuropese literatuur, een vraag die ons zelfs met zorg vervult, gezien de minimale
personeelsbezetting van deze sector. Kennelijk is er een aanloopperiode nodig
geweest voordat het inzicht doorbrak dat ook deze literatuur van waarde kan
zijn voor de ontwikkeling van onze landbouwkundige kennis.
Niet alleen in deze sector maar ook in alle andere sectoren van de documentatie
nemen de contacten met het buitenland zeer sterk toe. Ook dit is een ontwikkeling die wij niet hadden durven voorspellen bij de opzet van onze
documentatie. Deze contacten groeien thans uit tot vormen van regelmatige
samenwerking en onderlinge dienstverlening.
Overzien wij al deze facetten van ons documentatie- en informatiewerk, dan
moeten wij constateren dat ook de ontwikkeling van de afdeling Documentatie
nog niet voltooid is. Daarom is er alle reden het stelsel van de documentatie
open te houden en telkens weer aan te passen aan de behoeften. Dit houdt in
dat ook voor deze afdeling het richtsnoer zal moeten blijven het geven van zo
goed mogelijke enveelzijdige informaties in plaats van maximale maar eenzijdige
informaties.
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Pudoc in 1964

Decentrale positie van Pudoc voor het uitgeven en de verzorging van landbouwwetenschappelijke publikaties in ons land kon, dank zij de medewerking van het
Ministerie van Landbouw en Visserij, worden verstevigd. De begroting 1964
liet namelijk uitbreiding toe van de personeelsformatie van de afdeling Publikaties met drie redacteuren en een administrattieve kracht, benevens een personeelsbezetting van vier man voor decentrale offsetdrukkerij. Het aantrekken van
nieuw personeel leverde echter nog moeilijkheden op en kon in feite eerst tegen
het eind van 1964 ten dele worden gerealiseerd. Daardoor bleef gedurende het
gehele jaar nog een druk voelbaar op de uitvoering van de gestelde taken. Dit te
meer omdat zelfs geschoolden op publicistisch gebied nog een vrij ruime periode
nodig hebben om zich in te werken in de specifieke taken van Pudoc.
Ook de technische en organisatorische voorbereiding van de centrale offsetdrukkerij vergde zoveel tijd dat de uitvoering van de normale werkzaamheden
zo nu en dan in het gedrang kwam.
In verband met de ontwikkeling die Pudoc heeft doorgemaakt kwamen enkele
meer principiële punten over de positie van Pudoc in de bestuursvergaderingen
aan de orde. Deze punten waren ten eerste de begrenzing die aan de reeks
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen moest worden gegeven en ten
tweede de verhouding tussen Pudoc en de particuliere uitgeverij. Over beide
punten werden door de directeur nota's voorbereid die in de bestuursvergaderingen werden besproken. Daaruit resulteerden de volgende richtlijnen:
1. In de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen kunnen worden opgenomen verslagen van onderzoek dat op een of andere wijze is uitgevoerd onder auspiciën van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Dit
houdt aan de ene kant een verruiming in van de tot dusverre gehanteerde richtlijnen, omdat thans ook verhandelingen over onderwerpen met betrekking tot
de tropische of subtropische landbouw opgenomen kunnen worden, hetgeen
vroeger niet hetgevalwas.Aan deandere kant betekent het echter een beperking
omdat resultaten van landbouwkundig onderzoek dat niet ressorteert onder het
Ministerie van Landbouw en Visserij (bijv. landbouwkundig onderzoek uitgevoerd op een particulier instituut) niet in aanmerking komen voor opname in
dezereeks.
2. Voor publikaties niet vallende onder de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen zal in eerste instantie worden nagegaan of er belangstelling bestaat bij de particuliere uitgeverij. Is dit het geval,dan zullen dergelijke
publikaties worden overgelaten aan de particuliere uitgeverij met dien verstande
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dat Pudoc adviserend kan blijven optreden. Is de particuliere uitgeverij niet
bereid het risico van een bepaalde uitgave volledig op zich te nemen, dan kan
Pudoc zich met de uitgave belasten.
Indien de particuliere uitgeverij slechts bereid is een uitgave te verzorgen onder
bepaalde condities, dan zal geval voor geval worden nagegaan in hoeverre in
samenwerking tussen Pudoc en de betrokken uitgever de uitgave tot stand kan
worden gebracht.
Met deze richtlijnen heeft Pudoc thans de nodige armslag gekregen om in elk
afzonderlijk geval te streven naar de best mogelijke vorm van publikatie en
verspreiding.
In de organisatie van de afdeling Documentatie kwamen geen principiële wijzigingen voor. Toch tekenen zich ook hier enkele tendenzen af waarmee voor de
toekomst rekening gehouden zal moeten worden. Enkele verschijnselen die in het
verslagjaar de aandacht hebben getrokken, zijn de volgende:
le De toenemende belangstelling, ook uit het buitenland, voor de zogenaamde
attenderingsdienst, waarover reeds in de inleiding is gesproken.
2e De groei van de internationale uitwisseling van literatuurinformaties op
wederkerigheidsbasis, die eveneens reeds is genoemd.
3e De voorbereiding van de mechanisering van registers voor Landbouwdocumentatie. Dit is een eerste stap in de richting van de mechanisering. Hiermede kunnen thans ervaringen worden opgedaan die wellicht weer aanleiding
kunnen zijn voor verdergaande mechanisering. Wij zullen er daarbij steeds op
bedacht moeten zijn dat mechanisering een middel blijft en geen doel op zichzelf
mag worden.
4e De studie over het zogenaamde dekkingspercentage van Nederlandse landbouwwetenschappelijke publikaties in internationale referatenorganen, een eerste
poging om een verantwoorde basis te leggen voor het 'hoe en waarom' van ons
werk.
5e In ons land is het beraad op gang gekomen over het (Amerikaanse) Weinbergrapport betreffende de verantwoordelijkheden van het wetenschappelijk onderzoek en de overheid bij de overdracht van informatie *. Dit beraad vindt plaats
in de kringen van de overheid, de wetenschap, het bedrijfsleven, de bibliothecarissen en de documentatie- en informatiedeskundigen. Hoewel nog geen
concrete resultaten uit dit beraad zijn voortgekomen, is het toch gewenst dat wij
niet alleen de algemene ontwikkeling blijven volgen, maar daarin, waar nodig,
onze bijdrage leveren.
Toen wij in september 1945 met een centrale literatuurdocumentatie op het
gebied van de landbouw begonnen, lagen de doelstellingen die het eerst ge* Science, Government, and Information. A report of the Science Advisory Committee.
The White House, Jan. 1963.
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realiseerd moesten worden, voor de hand. Naarmate de behoeften aan literatuurdocumentatie en -informatie zich uitbreidden, hebben wij, ons baserend op onze
ervaringen in de praktijk, aan onze documentatie- en informatiedienst een
bredere basis kunnen geven. De ontwikkeling in 1964 heeft ons duidelijk gemaakt dat wij daarmede de goede richting hebben ingeslagen. Dit neemt niet
wegdat wij ons nog gesteld zien voor nieuwe opgaven, die wij,in aansluiting op
de genoemde punten, als volgt zouden willen formuleren:
Ie een hernieuwde bezinning op de grondslagen en de uitvoering van onze
documentatie- en informatiedienst;
2e het stimuleren van een goede opzet en uitvoering van de documentatie bij de
gespecialiseerde instellingen van landbouwkundig onderzoek;
3e het meewerken aan het tot stand brengen op nationale en internationale basis
van een netwerk van documentatie- en informatiediensten ten einde de informatiestroom in een goede bedding teleiden.
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Het uitgeven enverzorgen vanpublikaties

Dewerkzaamheden van de afdeling Publikaties zijn indelaatste jaren nogsteeds
uitgebreid. Ook in 1964 heeft zich een duidelijke groei afgetekend in vrijwel alle
facetten van het werk van deze afdeling.
De afdeling had bemoeienis met de verzorging van in totaal 4922 gepubliceerde
pagina's,nl. in de sector tijdschriften 2074 en inde sector boeken 2848.Aan een
viertal omvangrijke uitgaven, waarvan de produktie geheel in 1965 zal geschieden, werd in het verslagjaar reeds intensief voorbereidend werk gedaan. De
toeneming van het aantal pagina's is vooral veroorzaakt door twee uitgaven van
symposia-bijdragen met een omvang van tezamen bijna 650 pagina's.
De noodzaak te komen tot verbetering van verspreidingsmethoden leidde tot
het opnieuw deelnemen aan de Frankfurter Buchmesse. Met succes werd voortgewerkt aan het uitbreiden vandistributiemogelijkheden, o.m.door vervaardiging
en verspreiding van een fondscatalogus en van folders.
Door de wijziging in de tarieven voor drukwerken per 1januari 1964werd onze
positie als opdrachtgever van drukkerijen gunstig beïnvloed, omdat dediscrepantie tussen de prijzen die drukkerijen konden berekenen voor particuliere orders
en orders van de overheidsinstellingen (RIB-orders) verminderde.
De adviserende taak van de afdeling nam eveneens in betekenis toe. Het was
daarom zeer verheugend dat de mogelijkheid werd geschapen de personeelsbezetting aan te passen aan de omvang van de werkzaamheden. In verband
hiermee en voorts als gevolg van het afronden van de voorbereidingen van de
centrale huisdrukkerij ten behoeve van de instellingen van landbouwkundig
onderzoek en de Landbouwhogeschool was een straffere organisatie van de
afdeling nodig. Het vormen van een produktieafdeling binnen de afdeling
Publikaties werd gerealiseerd, terwijl de splitsing in een sector tijdschriften en
een sector boeken zich meer begon af te tekenen.
Organisatie, personeelsvoorziening en inwerken van nieuw personeel vroegen
zoveel aandacht dat de resultaten van depersoneelsuitbreiding eerst in 1965voelbaar zullen worden.

Uitgegevenpublikaties en werk in voorbereiding
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen
De verbreding van de basis van de reeks Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen (ziepag. 13)had een vergroting van het aanbod van manuscripten ten gevolge. Dezewas het grootst in de tweede helft van het jaar.
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Een viertal titels, met een omvang van circa 450 pagina's, waarvoor de werkzaamheden nog in 1963 waren begonnen verscheen in de loop van 1964. Voor
het eerst werd een herdruk geproduceerd, omvang ca. 80pagina's. Voorts waren
in bewerking 16 titels met een totale omvang van 1700 pagina's. Deze titels
konden niet alle in het verslagjaar verschijnen. Het voorbereidende werk aan
drie titels, die in 1965 zullen worden geproduceerd, wat omvangrijk, als gevolg
van het overleg met deauteurs over opzet en inrichtingvan hun manuscripten.
Van de onderhanden genomen verslagen van onderzoek deden er zes tevens
dienst als proefschrift voor promotie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Van vier titels werd een integrale uitgave in het Engels ondernomen.
Einde 1964waren reeds 14manuscripten voor 1965 toegezegd.
Voor vier Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, die in 1965zullen
worden geproduceerd, werden besprekingen gevoerd over het uitgeven van
handelsedities om de financiering van deze uitgaven mogelijk te maken. Het
uitgeven van een handelseditie kan voor boeken met hoge produktiekosten, die
door hun inhoud de mogelijkheid tot brede verspreiding bieden, een aanvullende
bron van inkomsten verschaffen, waardoor een leemtein het financieringsschema
voor de uitgave overbrugd kan worden.
Feitelijke gegevens over de reeks zijn opgenomen in bijlage 2.
Andere uitgaven
Naast de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen verschenen in
1964 vijf boeken met een totale omvang van ruim 950pagina's.
Uitgegeven werden:
'Barley Genetics I, Proceedings of the First Barley Genetics Symposium'
420 pag.
J. J. Schuurman and M. A. J. Goedewaagen, 'Methods for the
examination of root systems and roots'
86 pag.
'Op Leven en Dood, Problemen rondom de chemische en biologische bestrijding van plagen', onder auspiciën van de Biologische
Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
214 pag.
L. Bos, 'Symptoms of virus diseases in plants' in 2edruk
133 pag.
F. JE. Koekebakker, 'Landbouwindex, voor het klasseren van
landbouwliteratuur'
113 pag.
Zeer intensief werd gewerkt aan de voorbereidingen van de uitgave van deel I
van de 'Agro-ecological Atlas on Cereal Growing in Europe', dat onder de titel
'Agro-climatic Atlas of Europe' als gezamenlijke uitgave van Pudoc en Elsevier
Publishing Company te Amsterdam zal verschijnen. Het ziet er naar uit dat dit
deel in het voorjaar van 1965 zal kunnen verschijnen. Voor de gehele atlas, die
uit drie delen zal bestaan, is een overeenkomst getroffen met dezelfde uitgeverij.
Besprekingen werden gevoerd over een tweetal symposiumuitgaven voor 1965.
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Tijdschriften
Pudoc Bulletin
De uitgave van het Pudoc Bulletin werd onveranderd voorgezet. De belangstelling voor dit bibliografisch medium is groot. In oplage en verspreiding kwam
geen wijziging. De jaargang bevatte 172 pagina's (1963: 148) met 1252 titelopgaven (1963: 1070).
Met diverse wetenschappelijke tijdschriften en uitgevers werden ruilovereenkomsten aangegaan voor de uitwisseling van advertenties.
Landbouwkundig Tijdschrift
Uitgever: Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap.
Pudoc verzorgde ook in 1964het redactiesecretariaat en de bureauredactie van
het Landbouwkundig Tijdschrift.
De verschijning van de eerste nummers van de jaargang werd vertraagd door
het laat ter beschikking komen van een deel van de kopij; de verschijning
van de laatste nummers ondervond vertraging door de abnormaal grote omvang
van het nummer over Cultuurtechniek (224pag.). De overige nummers kwamen
op tijd uit.
De omvang van de jaargang 1964is vrijwel gelijk aan die van het voorafgaande
jaar, nl. 1191pagina's tegen 1182in1963.
Voorts verschenen ook dit jaar weer verschillende bijzondere nummers:
- 'Onderzoek en onderwijs over voorlichting', waarin een aantal aspecten van
voorlichting en voorlichtingsmethodiek door een drietal buitenlanders wordt
belicht (nr. 2 - 4 4 pp.);
- 'Landbouwmechanisatie in de tropen', samengesteld uit een viertal voordrachten gehouden tijdens de 35e Tropische Landbouwdag (nr. 5 - 3 4 pp.);
- 'Pluimveeteelt', bevattende de lezingen gehouden ter gelegenheid van de
Pluimveeteeltdag van de 28e Nederlandse Landbouwweek 1963 (nr. 9 32 pp.);
- 'Met voorbedachten rade', gewijd aan de Proeftechnische Dag georganiseerd
door de Studiekring voor Statistische Techniek ende Landbouwkundige Sectie
van de Vereniging voor Statistiek op 19november 1963(nr. 14- 44 pp.);
- 'Brouwer-nummer', aangeboden aan prof. dr. E. Brouwer bij zijn afscheid als
hoogleraar van de Landbouwhogeschool op 9 oktober 1964(nr. 17- 88pp.);
- 'Cultuurtechniek', inhoudende de voordrachten in artikelvorm van de in
januari van dit jaar gehouden gelijknamige A-cursus (nr. 20- 224 pp.);
- 'Bodemkundig nummer', uitgegeven ter nagedachtenis van prof. dr. C. H.
Edelman. Van dit nummer werden 180 exemplaren ter distributie onder de
leden aangeboden aan de Vereniging van Studenten in de Bodemkunde en
Bemestingsleer (nr. 22- 54pp.).
Het aandeel van deze nummers in de totale jaaromvang vertoont eveneens
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vrijwel hetzelfde beeld als 1963,te weten 520 pagina's (44 %), tegen 512 of 43 %
in het vorige jaar.
Ten slotte zij nog vermeld dat de inschakeling van een advertentiebureau bij de
advertentie-acquisitie tot uitdrukking kwam in een duidelijke toename van het
aantal advertentiepagina's.
Netherlands Journal of Agricultural Science
Uitgever: Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap.
In 1964 verschenen geen bijzondere nummers, zodat het tijdschrift in zijn 12e
jaargang de normale omvang van 4 nummers (1963: 5) met 344 pp. (1963: 436)
had.
De verschijningsdata lieten niet te wensen over.
Nederlands Melk- en Zuiveltijdschrift
Uitgever: Genootschap ter Bevordering van Melkkunde.
Het verslagjaar 1964, het tweede waarin naast de administratie ook de bureauredactie van het Nederlands Melk- en Zuiveltijdschrift door Pudoc werd behartigd, geeft in vergelijking met het voorgaande jaar een geheel ander beeld
te zien. Werd in 1963 de gemiddelde jaaromvang van het tijdschrift met ruim
30 % overschreden, thans bleef deze met een totaal van 287 pagina's duidelijk
ruim 10% beneden normaal; ondanks de vele toezeggingen, een gevolg van de
trage en geringe toevloed van kopij.
Een ander gevolg daarvan, mede veroorzaakt door het vertrek van de instituutsredacteur van het NIZO, was dat door de late inlevering van artikelen in de
tweede helft van het jaar een aanmerkelijke achterstand optrad in de verschijningsdata.
European Potato Journal
Uitgever: European Association for Potato Research.
De omvang van de (7e) jaargang 1964 bedroeg 252 pp. (1963: 300). Van de in
het tijdschrift gepubliceerde pagina's aan artikelen was 11% (1963: idem) afkomstig van Nederlandse auteurs.
De typografie van het tijdschrift werd verbeterd, naar ontwerpen van de
produktie-afdeling.

Adviezen en dienstverlening
De adviserende taak van de afdeling Publikaties was ook dit jaar omvangrijk. De
adviezen die worden verstrekt en de werkzaamheden ten behoeve van uitgaven
van derden, die als dienstverlening worden aangemerkt, zijn zeer gevarieerd. In
sommige gevallen is een enkele bespreking voldoende om een advies uit te
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brengen over een beperkt aspect van een publikatie, in andere gevallen vraagt
het advieswerk grondig intern en extern overleg. Dit overleg mondt niet zelden
uit in langdurige en intensieve bemoeienissen bij het tot stand komen van uitgaven van anderen.
De dienstverlening kan zelfs zover gaan dat de exploitatie van een uitgave aan
Pudoc wordt toevertrouwd. Dit is het geval bij enkele uitgaven van de Stichting
voor Bodemkartering, met name de Bodemkaart van Nederland, schaal
1:200.000,detoelichtingen bij deze kaart, de Bodemkaart van Nederland, schaal
1:50.000, met toelichtingen en de Voorlopige Landclassificatiekaart. Aan de
vormgeving en de produktie van deze uitgaven is enwordt veelwerkverricht; de
exploitatie ervan vraagt een voortdurende aandacht. Het zgn. landelijke NEBOboek, de toelichting bij de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200.000 kwam
in een vergevorderd stadium van produktie. Van de Bodemkaart van Nederland,
schaal 1:50.000 verscheen het eerste blad. Aan de uitgave van de Voorlopige
Landclassificatiekaart kon nog geen uitvoering worden gegeven door het ontbreken van de toelichtende tekst. Voor 1965 blijft deze uitgave op het programma staan.
Het is ondoenlijk een volledig overzicht te geven van adviezen en dienstverleningen. Om een indruk te geven van de variatie die zich hierbij voordoet,
worden enkele voorbeelden gegeven:
- ten behoeve van het Rijkslandbouwproefstation voor Zaadcontrole werd
medewerking verleend aan de produktie van een gestencilde uitgave 'Schonen
van graszaad', met fotobijlagen;
- aan een promovendus werd advies gegeven bij de uitgave van zijn dissertatie
in getypt offset, waarbij een contact met een drukker tot stand werd gebracht;
- voor de Peulvruchten Studie Combinatie werd een omslag ontworpen voor de
jubileumuitgave bij het 25-jarig bestaan van deze Combinatie;
- voor het Instituut voor Tuinbouwgewassen werd een plan uitgewerkt voor de
uitgave van een aantal voortgangsrapporten. De realisering werd in dit geval
gevonden in samenwerking met het tijdschrift Landbouwdocumentatie;
- ten behoeve van de Landbouwhogeschool werden omslagontwerpen gemaakt
voor het Jaarboek en de Studiegids; voorts werd assistentie verleend bij de
produktie van enkele voorlichtingsgidsjes;
- er werden enkele adviezen uitgebracht omtrent samenwerking met commerciële uitgeverijen;
- de directeur bleef als adviseur verbonden aan de redacties van een tweetal
wetenschappelijke tijdschriften;
- in enkelegevallen gingen typografische adviezen niet verder dan het gevenvan
een oordeel over een kleur voor een omslag of een reeds gemaakt ontwerp;
- er werden verscheidene adviezen uitgebracht over auteursrechtelijke kwesties,
inhoud en opzet van publikaties, druktechnische en financiële aspecten van
uitgaven.
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Exploitatie en verspreiding van uitgaven
De verspreiding van landbouwkundig wetenschappelijke uitgaven door Pudoc
heeft in 1964 eveneens een verdere ontwikkeling te ziengegeven.
De variatie in manuscripten, die ter publikatie zowel in als buiten de reeks
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen worden aangeboden, eist
genuanceerde maatregelen, niet alleen in de vorm van uitgaven, maar ook ten
aanzien van de exploitatie en de distributie.
Om een maximaal effect bij de verspreiding te bereiken, is het nodig van ieder
manuscript de mogelijkheden teonderzoeken. Soms leidt dit tot het vervaardigen
van speciale aankondigingen of folders.
In dit kader werd in 1964 voor het eerst overgegaan tot het vervaardigen van
een fondscatalogus ('Catalogue 1964 Centre for Agricultural Publications and
Documentation') waarin ongeveer 60titels werden opgenomen.
Om voeling te houden met de activiteiten van vakgenoten en met de boekhandel
brachten de directeur en het hoofd van de afdeling een bezoek aan de World
Book Fair, die van 10-20juni in Londen werd gehouden. Het was opvallend dat
op deze tentoonstelling, die een verkoopexpositie voor het publiek bleek te zijn,
veel aandacht werd gegeven aan wetenschappelijke uitgaven. Er werden uitgaven
gevonden die door hun vaktechnische aspecten wellicht van betekenis zullen zijn
voor de ontwikkeling van publikatievormen.
Tijdens het verblijf in Londen vond een ontmoeting plaats met de bibliothecaris
van het Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, tevens penningmeester van
deInternational Association of Agricultural Librarians and Documentalists,voor
een gesprek over een aantal uitgaven van deze Association, waarvan Pudoc als
distributie-apparaat zal gaan fungeren. Voorts werden besprekingen gevoerd met
het Eastern Languages Bureau Ltd., een vertaalbureau voor oosterse talen, met
de hoofdredacteur van Farmers' Weekly en metdeGraham Cherry Organisation
Ltd., een particuliere documentatie- en publikatiedienst, over de mogelijkheden
elkaar diensten te verlenen. In een enkel geval leidde dit reeds tot resultaten.
Ook werd weer deelgenomen aan de Frankfurter Buchmesse te Frankfurt am
Main, die dit jaar werd gehouden van 17 tot 22 september. Evenals de vorige
keer wasde stand van Pudocgoed gesitueerd, bij dewetenschappelijke uitgevers.
Er werden nieuwe contacten gelegd met uitgevers, boekhandelaren, vertegenwoordigers van wetenschappelijke instellingen en bibliotheken.
De kaartuitgave van de Stichting voor Bodemkartering en de Agro-Climatic
Atlas of Europe kregen bijzonder veel aandacht. Er waren ruime mogelijkheden
onze kennis van uitgave-vormen, exploitatie- en verspreidingssystemen aan de
realiteit te toetsen en op modern niveau te brengen.
Het lidmaatschap van het Grafisch Export Centrum werd eveneens ten behoeve
van het contact met de praktijk bij de verspreiding van uitgaven in 1964 voortgezet.
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Centrale Offsetdrukkerij
De voorbereidingen voor het vestigen van een centrale offsetdrukkerij ten behoeve van de Landbouwhogeschool en de instellingen van landbouwkundig
onderzoek kwamen in 1964 in een stadium van uitvoering. Met de verbouwing
van de ter beschikking gekomen ruimten aan de L. J. Costerweg 27 te Wageningen werd begonnen. De bestelde apparatuur werd grotendeels afgeleverd.
Na langdurig overleg met de betrokken instanties kon tegen het einde van het
jaar worden overgegaan tot aanstelling van het technische personeel. Aangesteld
werden een offsetdrukker, een reproduktie-fotograaf, een monteur-kopiist eneen
binder.
Bij die onderdelen van de voorbereidingen waar Pudoc was aangewezen op
medewerking van anderen, nl. de verbouwing en de personeelsvoorziening, ontstonden grote vertragingen. Daardoor moest de datum van inbedrijfstelling van
de centrale offsetdrukkerij enige malen worden uitgesteld. Tegen het einde van
het verslagjaar was een en ander zover gevorderd, dat mocht worden verwacht
dat begin 1965met het uitvoeren van drukopdrachten kon worden begonnen.
De voorzieningen, weliswaar nog niet afgerond, gaven grond aan een gematigd
optimisme ten aanzien van de mogelijkheden tot dienstverlening aan de vele
instellingen teWageningen.

Gesprekscentrum Redacteuren
Het Gesprekscentrum van Redacteuren van Landbouwkundige Instellingen vervulde opnieuw een nuttige functie als gespreksgroep voor het onderhouden van
onderlinge contacten. Dedirecteur trad op alsvoorzitter; het secretariaat berustte
eveneens bij Pudoc.
Het aantal discussiebijeenkomsten was dit jaar gering, maar er was gelegenheid
voor enkele geslaagde excursies. Op 2 juni werd een bezoek gebracht aan de
expositie van de Lettergieterij Amsterdam in de Houtrusthallen in Den Haag.
Deexpositie toonde de modernste druktechnische en reproduktie-apparatuur.
Voorts werd op 30juni een bezoek gebracht aan het bedrijf van de Lettergieterij
te Amsterdam. Tijdens dit bezoek werd door prof. dr. G. W. Ovink, die aan
deze firma verbonden is, een causerie gehouden over de estetische verzorging
van wetenschappelijk drukwerk.
In de loop van het jaar werd contact gezocht met de Vereniging van Landbouwjournalisten om te komen tot een gesprek over onderwerpen van gezamenlijke
interesse. Tegen het einde van het jaar kon voor 1965 een ontmoeting worden
georganiseerd.
Plannen voor een reeks cursorische voordrachten konden in 1964 nog niet
worden verwezenlijkt.
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Er versehenen twee afleveringen van 'Grafische Documentatie', een onregelmatig
verschijnend geschrift met gevarieerde informatie ten behoeve van redacteuren.
De een was gewijd aan normbladen, de ander aan zetmethoden.
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Literatuurdocumentatie en Informatie

Tot de doelstelling van de afdeling Documentatie behoort het verzorgen van een
literatuurdocumentatie op het gebied van de landbouw. Naar buiten mondt
deze doelstelling uit in het geven van inlichtingen uit de landbouwkundige
literatuur en het verrichten van onderzoek op het gebied van debehoefte aan en
het gebruik van literatuur in kringen van onderzoek en praktijk. In 1964is aan
de ontwikkeling van de facetten van deze activiteiten verder gewerkt. De
spreiding van de onderdelen van het dienstverlenende werk strekte zich enerzijds uit over het toegankelijk maken van de literatuur en anderzijds over het
geven van informatie op aanvraag.
Wat de westerse literatuur betreft omvat deze dienstverlening zowel het bijhouden van documentatiesystemen als het doorlopend voortbrengen van gegevens over de inhoud van de literatuur.
De systemen hebben de vorm van een kaartencatalogus (het vijfjaar-documentatiesysteem) en van een systematisch gerangschikte collectie bibliografieën (het
bronnenregister).
De produktie wordt, gesplitst in verschillende sectoren, periodiek gepubliceerd:
op algemeen landbouwkundig gebied in het weekblad Landbouwdocumentatie,
op het gebied van de verslaggeving van wetenschappelijk onderzoek van landbouwkundige en aanverwante objecten door onderzoekinstellingen in Nederland
in het viermaal per jaar verschijnende Pudoc Bulletin en op het gebied van
landbouwpolitiek, economische en sociale vraagstukken, handel, prijzen en
marktverhoudingen in het kader van de economische aaneensluiting in demaandelijkse titellijst Landbouwkundige Aspecten van de Euromarkt.
De informatieverstrekking op aanvraag geschiedt uit de westerse literatuur in
twee vormen. Doorlopende literatuurinformatie over onderwerpen van speciaal
belangvoor overheid, instituten en bedrijfsleven wordt op basisvan eenabonnement verstrekt in de vorm van kaartjes (de Attenderingsdienst). Incidentele
informatie wordt gegeven in de vorm van de beantwoording van vragen
(literatuurinlichtingen), de samenstelling van bibliografieën op aanvraag (literatuurlijsten) en het uitvoeren van opdrachten tot verrichten van literatuuronderzoek en het uitbrengen van verslag daarover (literatuurrapporten). Naast deze
bewerkingen van de westerse literatuur voert Pudoc een zelfde spectrum van
handelingen uit met de minder toegankelijke bronnen van andere taalgebieden.
Uit deze literatuur worden eveneens systemen gebouwd, inlichtingen gegeven en
periodiek titels van landbouwwetenschappelijke publikaties vertaald en gepubliceerd en mededelingen gedaan over documentatiediensten, vertaalwezen en
bibliotheekorganisatie, in hoofdzaak betreffende de Oosteuropese gebieden (de
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tweemaandelijkse mededelingen Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige
Literatuur DOLL).
Het werk van de afdeling Documentatie staat aan alle zijden onder toenemende
druk. De wassende literatuurstroom gaat steeds hogere eisen stellen aan het
verzamelen en ordenen van het materiaal. De groeiende behoefte aan informatie
vraagt voortdurende aandacht voor aanpassing in tempo en kwaliteit van dienstverlening. Verdergaande specialisatie in deel- en randgebieden van de landbouwwetenschappen kan slechts worden bijgehouden door het ontwikkelen van contacten op internationaal niveau, elders in dit verslag vermeld.
Over het Pudoc Bulletin is reeds in het hoofdstuk uitgevenen verzorgen van
publikaties gesproken.
Bijzonderheden van de overige dienstverleningen in 1964 van de afdeling
Documentatie volgen hieronder.

Het vijfjaar-documentatiesysteem
Het vijfjaar-documentatiesysteem, dat in de Bibliotheek van de Landbouwhogeschool is geplaatst en aldaar voor de bezoekers van de bibliotheek toegankelijk
is, wordt opgebouwd uit kaartjes van verschillende herkomst die, hetzij direct
hetzij na selectie en hercodering, in het systeem worden gevoegd. Ten einde de
omvang van het systeem beperkt te houden, bevat het slechts dekaartjes over de
laatste vijf jaren, waardoor de collectie vrij constant van omvang is en hanteerbaar blijft. De kaartjes worden geklasseerd volgens de Landbouwcode, die
gebaseerd is op de Universele Decimale Classificatie. Ook in de Bibliotheek van
het Ministerie van Landbouw en Visserij staat een dergelijk systeem, dat echter
uitsluitend is opgebouwd uit kaartjes, bevattende titels met referaten afkomstig
uit 'Landbouwdocumentatie'. Dit systeem is eveneens toegankelijk voor bezoekers van deze bibliotheek.
Het kaartsysteem te Wageningen, dat thans rond 136.000 kaartjes bevat, is door
zijn opzet niet geschikt voor diepergaande literatuurstudies; het geeft echter een
snelle informatie over de recente literatuur.
Bovendien werd door Pudoc een documentatiesysteem van literatuur in de
Scandinavische talen verder aangevuld.
Het vijfjaar-documentatiesysteem werd in 1964 aangevuld met de volgende aantallen kaartjes:
Landbouwdocumentatie
11.000
Eigen aanvullingen daarop
500
Economische Voorlichtingsdienst
900
Centre Technique d'Agriculture Tropical *)
1.200
Library of Congress*)
100
Tropical Abstracts
9.000
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Aanvullingen opTropical Abstracts
Scandinavische literatuur
Bureau Interafricain des Sols*)
Centre de Documentation Economique et Sociale Africaine
Institut de la Recherche Agronomique

2.000
100
200
300
200

*) zonder referaat

25.500

Van het Instituut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge werden
in het verslagjaar geen kaartjes meer ontvangen.
Uit het systeem werden naar schatting 23.500 kaartjes ouder dan vijf jaar, verwijderd.

Het bronnenregister
Het bronnenregister bevat, systematisch volgens de Landbouwcode gerangschikt,
een groot aantal bibliografische gegevens. Dit belangrijke hulpmiddel voor het
literatuuronderzoek, dat een directe informatie geeft over reeds verzameld
bibliografisch materiaal en dat, naarmate de gegevens in dit register belangrijker
worden, in waarde voor het literatuuronderzoek stijgt, werd uitgebreid met de
door Pudoc vervaardigde literatuurlijsten, gegevens over gepubliceerde bibliografieën, literatuurlijsten en literatuuroverzichten die in de landbouwliteratuur
werden gevonden en met van andere instellingen en personen ontvangen
literatuurlijsten.
De in de hangmappen aanwezige kaarten werden bijgewerkt met de titels van
nieuw verschenen referaattijdschriften, speciale tijdschriften, handboeken, woordenboeken en dergelijke naslagmateriaal evenals met de adressen van instituten
die landbouwkundig onderzoek verrichten.

Het weekblad 'Landbouwdocumentatie'
De financiële positie van dit blad werd versterkt door een grote uitbreiding van
de advertentierubriek.
Door de welwillende medewerking van de Bibliotheek van het Ministerie van
Landbouw en Visserij in 's-Gravenhage kon weer veel literatuur in de vorm van
boeken, tijdschriften, brochures, dissertaties, rapporten en octrooien tot referaten
worden verwerkt en wel 682 lange (1963: 834) en 7478 korte (1963: 6681). Het
totale aantal 8160was weer meer dan de 7515van verleden jaar. Ook het totaal
aantal pagina's isniet onaanzienlijk toegenomen, mede als gevolg van de grotere
financiële mogelijkheden veroorzaakt door het opnemen van advertenties. De
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vergroting werd dus niet uitsluitend —zoals in 1963—bereikt door een grotere
beknoptheid, maar ook door het feit, dat meer plaatsruimte beschikbaar was.
Voor de verdeling van de referaten over de verschillende vakgebieden zij verwezen naar bijlage 3, waarin tevens gegevens zijn opgenomen over de vervaardigde literatuurlijsten en verstrekte inlichtingen. Daaruit blijkt o.a. dat de meeste
referaten, literatuurlijsten en inlichtingen liggen in de rubrieken maatschappelijke
wetenschappen, landbouw algemeen, landbouwplantenteelt en veeteelt.
De 8160 referaten hadden betrekking op:
Boeken
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen
Dissertaties
Tijdschriftartikelen
Octrooien
Seriewerken en jaarverslagen
De tijdschriftartikelen werden gerefereerd uit 664 tijdschriften
van in de
Nederlandse taal
197 (1963 193)
Engelse taal
226 (1963 199)
114 (1963 106)
Duitse taal
Franse taal
49 (1963
38)
28 (1963
29)
andere talen

1963
504
19
44
5.726
69
1.153

1964
305
19
72
6.480
107
1.196

(1963: 563) waar-

Van deze tijdschriften werden:
375)
412 minder dan 10 maal gerefereerd (1963
(1963 99)
103 10-20 maal
(1963 43)
46 20-30 maal
15 30-40 maal
(1963 20)
10 40-50 maal
(1963
5)
(1963
7 50-60 maal
6)
6 60-70 maal
(1963
5)
4 70-80 maal
(1963
3)
1 80-90 maal
(1963
1)
2 90-100 maal
(1963
1)
7 meer dan 100 maal
(1963
2)

Als bijlage 5 is opgenomen een aanvulling op de lijst van de titels van deze
tijdschriften diein het jaarverslag 1963isgepubliceerd. Naar schatting betrof het
hier totaal ongeveer 250.000 pag. aan tijdschriften.
Van alle in Landbouwdocumentatie opgenomen referaten werden door de
afdeling Reproduktie van de Bibliotheek van de Landbouwhogeschool ongeveer
50.000 lichtdrukkaartjes vervaardigd (1963: 52.000).Dit isopeenvoudigemanier
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mogelijk, omdat van ieder nummer een exemplaar op transparant papier wordt
gedrukt, waardoor zonder tussenfase lichtdrukken gemaakt kunnen worden. De
hieraan verbonden administratie werd van de afdeling Reproduktie van de
Bibliotheek van de Landbouwhogeschool overgenomen.
Ongeveer 80% van de referaten werd vervaardigd door leden van het corps van
vrijwillige medewerkers in en buiten Wageningen werkzaam aan allerlei landbouwkundige instellingen. Het is zonder meer duidelijk dat het samenstellen en
uitgeven van 'Landbouwdocumentatie' niet mogelijk zou zijn zonder deze deskundige en enthousiaste steun. Zoals ieder jaar, waren er enkele mutaties in de
ongeveer 60 medewerkende instellingen. Een medewerker moet hier worden
genoemd omdat het iemand betreft, die vrijwel van het begin van het bestaan
van 'Landbouwdocumentatie' af de rubriek bodem en bemesting nagenoeg alleen
heeft verzorgd. Dat is de heer dr. ir. H. A. Middelburg, die wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd, zijn werk aan jongere krachten overdeed. In
een bijeenkomst van medewerkers met redactie en uitgevers op 21 oktober werd
hem, als blijk van dank en waardering, een afscheidsgeschenk aangeboden.
In deze zelfde bijeenkomst werd gesproken over de wenselijkheid om al dan
niet tekomen tot het samenstellen van een richtlijn voorhetmaken van referaten.
Uit de discussie kwam naar voren dat de meerderheid van de medewerkers een
soepele richtlijn wel op prijs zou stellen maar aan de andere kant de nodige
vrijheid in het samenstellen van referaten wenste te behouden. De redactie heeft
deze richtlijn intussen samengesteld en aan demedewerkers gezonden.
De medewerking van de Bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en
Visserij in Den Haag was ook dit jaar weer boven alle lof verheven. Deze
instantie stelt namelijk haar nieuw ingekomen publikaties ter beschikking van
redactie en medewerkers van 'Landbouwdocumentatie'. Om het ongemak van
het languitblijven van bij medewerkers circulerende tijdschriften zoveel mogelijk
te beperken, wordt gebruik gemaakt van de reproduktiemogelijkheden, die de
Bibliotheek van de Landbouwhogeschool biedt.
Ten einde de periode tussen het verschijnen van de originele publikaties en die
van het referaat zo kort mogelijk te houden, werd een verzoek tot de redacties
van een aantal buitenlandse tijdschriften gericht om de beschikking te krijgen
over een drukproef van de tijdschriftafleveringen. Dit systeem werkt reeds enige
jaren zeer bevredigend voor een aantal Nederlandse en ook Belgische tijdschriften. Op een enkele uitzondering na waren de reacties van de betrokken
redacties echter negatief. Getracht zal nu worden een tweede exemplaar van de
betrokken tijdschriften te bemachtigen om het tijdrovende circuleren bij medewerkers zoveel mogelijk te beperken.
Er werden speciale nummers gewijd aan Werktuigen en gebouwen (11 jan.),
Zaaizaad- en pootgoed (15 febr.), Planteziekten (28 maart), Weidebouw (11
april) en Samenwerkingsvormen in de landbouw(13juni).
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In en buiten deze nummers werden de volgende literatuuroverzichten opgenomen:
- M. K. Joustra. Stambasisrot bij appelbomen (4januari);
- Overzicht van verschillende sectoren van de Nederlandse landbouw in 1963in
de Nederlandse landbouwpers (21maart);
- M. K. Joustra. Het verband tussen de jeugdfase voor bloei en de jeugdfase
voor aantasting door planteziekten (4april);
- J. Koopmans. De harvestore (11april);
- R. J. Dijkstra. Voor- en nadelen van plastiek en gebakken drains (9mei);
- J. van Eldik. Zomerstalvoedering in de vorige eeuw (26 dec).
Nieuw was het opnemen van zgn. 'voortgangsrapporten', samengesteld door
medewerkers van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen te
Wageningen. Het betreft overzichtsartikelen, waarin deresultaten van onderzoek,
verricht aan dit instituut over een langere periode, zijn samengevat.
De volgende voortgangsrapporten werden geplaatst:
- E. Kooistra. Tien jaar veredelingsonderzoek bij groenten met vlezige vruchten
1953-1963 (22aug.);
- G. Elzenga. Twaalf jaar kruidenonderzoek 1950-1962 (17okt., 24okt.);
- J. W. de Bruyn. Chemisch onderzoek ten behoeve van de veredeling, 19521964 (21nov.).
De redactie probeerde uiteraard zoveel mogelijk literatuur over voor Nederland
actuele onderwerpen te verzamelen. Buitenlandse publikaties zijn hiervoor de
bron.
In het afgelopen jaar kwamen o.a. aan de orde: samenwerkingsvormen, de
opslag van vochtig graan in plastic zakken, verwarmde loopstalvloeren, het
'koeienhotel', roostervloeren in varkensstallen, de invloed van magnetisme op de
plantegroei, verontreinigingen van lucht en water, oogstmachines voor tuinbouwgewassen, recreatie, de 'mestvijver', vrije-tijdsboeren, het mesten van konijnen,
vleesproduktie, het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
In de rubriek 'Deze Week' werd in beknopte vorm een neerslag gegeven van de
belangrijkste commentaren die in de Nederlandse landbouwpers verschijnen.
Gemiddeld werden twee bladzijden van ieder nummer gevuld met een keuze uit
de aanwinsten van de Bibliotheek van de Landbouwhogeschool.
Op de lange referaten verscheen gemiddeld iedere drie maanden een cumulatief
trefwoordenregister.
De samenstelling van het systematische register op de gehele inhoud van de
jaargang 1963werd helaas vertraagd, zodat het in 1964nog niet kon verschijnen.
Deze ongewenste gang van zaken was aanleiding tot beraad over een eventuele
mechanisatie van een trefwoordenregister op 'Landbouwdocumentatie'. Westellen ons voor, met behulp van de mechanisatie op eenvoudige en snelle wijze
driemaandelijkse cumulatieve registers te vervaardigen.
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Landbouwkundige Aspecten van de Euromarkt
Naar aanleiding van vele vragen naar literatuurlijsten op het gebied van de
landbouw in de EEG, vragen die periodiek terugkeerden, werd enkele jaren
geleden overgegaan tot het uitgeven van een eenvoudige gestencilde maandelijks
verschijnende bibliografie.
Deze bevat titels van boeken en tijdschriftartikelen, die betrekking hebben op de
landbouwkundige kant van de Euromarkt. Zowel de naam van de bibliografie,
als de toelichting en de systematische indeling zijn behalve in het Nederlands
ook in het Engels gegeven met het oog op de belangstelling die in het buitenland
voor deze lijst bestaat (20 van de 50 abonnees wonen in het buitenland).
In totaal werden 1714 titels opgenomen (1963: 1345), die als volgt over de verschillende rubrieken waren verdeeld:
Algemeenheden
Handel en prijzen
Landbouwpolitiek
Regelingen
Sociale vraagstukken
Arbeid en mechanisatie
Landbouw (algemeen)
a. Nederland
b. Andere EEG-landen
c. Verenigd Koninkrijk
d. Overige landen
Akker- en weidebouw
Tuinbouw
Bosbouw
Veeteelt
Pluimvee en eieren
Zuivel
Andere produkten

250 (198)
256 (270)
247 (190)
30 (42)
24 (16)
8 (12)
52 (44)
14 (11)
50 (49)
11 (56)
42 (68)
230 (55)
147 (81)
9 (11)
96 (57)
64 (87)
162 (79)
22 (19)
1.714

De indeling naar de taal
Duits
Engels
Frans
Italiaans
Nederlands
Spaans
Zuidafrikaans
Zweeds

was als volgt:
564 (379)
138 (240)
131 (57)
3
(1)
871 (664)
5 (1)
1 (-)
1 (2)

1.714
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Opvallend is de daling van het aantal publikaties over het Verenigd Koninkrijk
en in de Engelse taal. Dat wordt verklaard door de dalende belangstelling van de
kant van het Verenigd Koninkrijk voor de Euromarkt.

De attenderingsdienst
Wanneer men het weekblad 'Landbouwdocumentatie' vergelijkt met het confectiepak, is de attenderingsdienst het betere maatwerk. Deze dienst beoogt de
daarbij aangesloten opdrachtgevers die literatuur te verschaffen, die hun speciale
belangstelling heeft. Het is een dienstverlening op individuele basis, die snel
werkt.
In de regel ontvangt de opdrachtgever een kaartje met de titel van de publikatie
en de plaats waar deze te vinden is; het is mogelijk tevens een korte samenvatting van het artikel te verstrekken. Op aanvraag worden reprodukties van de
gehele publikatie tegen kostprijs verstrekt.
De belangstelling voor dit soort dienstverlening is in 1964 toegenomen, terwijl
ook het aantal attenderingen per opdrachtgever steeg. Vergeleken met 1963 nam
het aantal verzonden attenderingskaartjes met 134 % toe. Deze sterke stijging is
toe te schrijven aan:
1. Het ontbreken van kortlopende en proef-abonnementen op deze dienst;
2. Sterkere aanwas van het aantal publikaties;
3. Groter aantal opdrachten.
De ontwikkeling van de attenderingsdienst over de laatste vier jaar blijkt uit de
volgende gegevens:
1961 196219631964
Totaal aantal verzonden kaartjes
Gemiddeld per maand verzonden aantal kaartjes
Gemiddeld aantal attenderingsopdrachten per jaar *)
Gemiddeld aantal verzonden kaartjes per attenderingsopdracht per jaar

4.389 3.597 3.533 8.286

366

300

294

690

26,0

21,1

29,0

34,5

169

170

122

240

*) Het gemiddeld aantal attenderingsopdrachten per jaar is berekend door de maanden,
waarin voor alle opdrachtgevers werd gewerkt, te sommeren en daarna deze som te delen
door 12.

De indruk bestaat dat het merendeel van de opdrachtgevers voor de attendering
op voor hen belangrijke literatuur blijvende belangstelling toont.
Bij de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool te Wageningen waren
eind 1964 ingeschreven ongeveer 7500 abonnementen op tijdschriften en andere
periodiek verschijnende afleveringen (einde 1963 ongeveer 6000). Een aan31

genomen gemiddelde van 5 afleveringen per jaar geeft een jaartotaal van 37500
(1963: 30.000) exemplaren. Dit betekent aan de ene kant een aanmerkelijke verzwaring voor degenen die met de attendering zijn belast; aan de andere kant
verhoogt deze aanwas uiteraard het effect van de attendering voor de opdrachtgevers. Een symptoom hiervan is de verdubbeling van het gemiddeld aantal verzonden kaartjes per opdrachtgever.
De medewerking van de Bibliotheek in het ter beschikking stellen van de
literatuur wordt door ons zeer gewaardeerd.

De literatuurinformatie
Literatuurinformaties kunnen worden onderscheiden in literatuurinlichtingen,
-lijsten en -rapporten.
Literatuurinlichtingen
Literatuurinlichtingen worden gegeven naar aanleiding van mondelinge, telefonische of schriftelijke vragen om gegevens van biografische aard, bijv. de
titel van een bepaald boek, de levensbeschrijving van een bepaald persoon, de
bron van bepaalde statistische gegevens. Er werden dit jaar 587 inlichtingen
verstrekt, waarvan 327 door de medewerker van Pudoc, die gedetacheerd is bij
de Bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en Visserij in Den Haag (verleden jaar resp. 523 en 350). Deze laatste is gespecialiseerd op sociaal-economische-statistische onderwerpen, welke in Den Haag veel worden gevraagd.
De belangstelling uit België neemt toe.
Voor de percentuele verdeling van de verstrekte informaties over de vakgebieden
zie bijlage 3.
Literatuurlijsten
Er werden op verzoek van derden 203 literatuurlijsten samengesteld (in 1963:
192), waarvan 31 door de vertegenwoordiger van Pudoc op het Ministerie van
Landbouw en Visserij in Den Haag (1963: 39).
Ongeveer 35 % hiervan werd aangevraagd door ambtelijke Nederlandse instanties, 40 % door niet-ambtelijke instellingen (het bedrijfsleven dus) in Nederland
en ± 25 % door instanties in het buitenland, vooral België.
In bijlage 4 is een systematisch ingedeelde opgave van deze literatuurlijsten opgenomen.
Doordat regelmatig de titels van vervaardigde lijsten in de loop van het jaar
worden bekendgemaakt in 'Landbouwdocumentatie', in het 'Pudoc Bulletin' enin
het 'Quarterly Bulletin of the International Association of Agricultural Librarians
and Documentalists', is er vrij veel vraag naar exemplaren van bestaande lijsten.
Deze worden dan in de vorm van lichtdrukken van het oorspronkelijke trans32

parant exemplaar tegen kostprijs ter beschikking gesteld. In 1964 werden 685
aanvragen behandeld (1963: ± 700).
Literatuurrapporten
Voor de Koninklijke Zoutindustrie te Hengelo werd het hierna genoemde literatuurrapport geschreven:
- ir. J. F. W. Essenburg. Loogschillen.
Voor dr. ir. G. W. Harmsen van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te
Groningen kwam het volgende literatuurrapport tot stand:
- ir. J. F. W. Essenburg. Luzerne op lichte gronden.
Voor de N.V. Electrotechnische Mechanische Industrie te Utrecht kwam het
volgende literatuurrapport gereed:
- ir. J. F. W. Essenburg. Ventilatie van kassen.

De documentatie vanOosteuropese landbouwkundige literatuur
Met deze documentatie werd in 1959 begonnen. De belangstelling voor de Oosteuropese literatuur blijft groeien. In de personeelsformatie is nog steeds slechts
één plaats bestemd voor deze documentatie, hetgeen een gevaar blijft vormen
voor de continuïteit.
In de werkzaamheden, gericht op het toegankelijk maken van de literatuur uit
de Sowjet Unie, Bulgarije, Joegoslavië, Polen, Roemenië en Tjechoslowakije,
kwam organisatorisch geen verandering. De vraag naar gegevens nam in 1964 toe.
Aan het jaaroverzicht van deze documentatiedienst, dat wordt opgenomen in
Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur (DOLL) 6 (1965) 1,
kunnen de volgende kwantitatieve gegevens worden ontleend over de ontwikkeling in 1964.
Activiteit
1964
1963
systematische documentatie:
10.000
12.000
aantal verzamelde en vertaalde titels (bij benadering)
788
673
omvang DOLL (bladzijden)
8.766
6.578
in DOLL opgenomen titels
741
verzonden referaten
967
samengestelde literatuurlijsten
5
6
gemaakte vertalingen
37
31
toename kaartsysteem vertalingen
3.700
1.800
Over deze en andere activiteiten laten wij enige verdere mededelingen volgen.
Systematische titeldocumentatie
De systematische titeldocumentatie omvat de in het Duits vertaalde titels van
tijdschriftartikelen, verslagen, jaarboeken, monografieën en andere publikaties in
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boekvorm, verkregen door Nederlandse bibliotheken en van literatuuropgaven
uit Oost- en Middeneuropese referaatbladen betreffende landbouwkundige en
daarmee samenhangende biologische onderwerpen. Het kaartsysteem bevat de
van 1960 af opgebouwde verzameling van titels en staat ter beschikking voor
raadpleging door alle belangstellenden.
De titels zijn in hoofdzaak bijeengebracht en vertaald uit de Russische referaattijdschriften:
Referativnyj Zurnal Biologija,
Referativnyj Zurnal Rastenievodstvo,
Referativnyj Zurnal Lesovedenie i lesovodstvo,
Referativnyj Zurnal Pocvovedenie,
Referativnyj Zurnal Zivotnovodstvo i veterinarija
en uit andere referaattijdschriften, waaronder:
Landwirtschaftliches Zentralblatt - Landtechnik (DDR),
Landwirtschaftliche Literatur der Tschechoslowakei (CSSR),
Ungarische Agrar-Rundschau (Hongarije),
Abstracts of the Bulgarian Scientific Literature - Agriculture and Forestry,
Veterinary Medicine (Bulgarije),
World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (Wenen).
De collectie bestond aan het eind van 1964 uit ongeveer 43.000 kaarten, de
oudste literatuur hierin is uit 1959. Aan het stelselmatig verwijderen van de
oudste jaargang zal in de nabije toekomst aandacht moeten worden geschonken.
In 1964werden circa 12.000titels verzameld.
De tweemaandelijkse mededelingen Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige
Literatuur (DOLL)
De vijfde jaargang (1964) van DOLL toont een voortzetting van de jaarlijkse
toeneming van het aantal titelopgaven. Het aanzwellen van de literatuurstroom
uit de landen van herkomst zowel als voortgaande ontwikkeling van de vraag
van de gebruikers liggen hieraan ten grondslag.
De rubrieken plantefysiologie, bodemkunde, bodemmicrobiologie, planteziektenkunde en biologische bestrijding van schadelijke insekten traden in dit opzicht
wederom naar voren; speciale gebieden, zoals stralenbiologie en luchtverontreiniging zijn in 1964 meer aandacht gaan vragen. De selectie van het materiaal
werd in de eerste plaats gericht op de behoefte van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
Naast deze titellijsten bevatte de jaargang 1964 rubrieken met mededelingen,
ontleend aan Oosteuropese documentatiebladen. Deze betroffen bibliografieën
van nieuwe publikaties op het gebied van documentatie, woordenboeken en
vertaalwezen, titelopgaven van uitgaven die in 1965 door Nauka (de tegenwoordige naam van Verlag der Akademie der Wissenschaften der USSR) op
wetenschappelijk gebied zullen verschijnen, een lijst van gereorganiseerde Rus34

sische uitgevers van werken over landbouw en biologie, titels van literatuuroverzichten die in 1962 en 1963 in Hongarije zijn gepubliceerd, keuzelijsten van
in Europa verkrijgbare vertalingen, opgaven van vertalingen door Pudoc in 1964
vervaardigd, mededelingen over de Oosteuropese literatuur uit de Verenigde
Staten enover Japanse enChinesebronnen.
Referatendienst
Het aantal bestellingen van hoofdzakelijk uit het Russisch vertaalde referaten
van Oosteuropese publikaties nam in 1964wederom toe. In 1964werd begonnen
met een bedrag in rekening te brengen, afhankelijk van levering uit toegankelijke
taal, uit een niet-toegankelijke taal of vervaardiging (in het Duits). Van de 967
geleverde referaten waren 786 gemaakte vertalingen, 108 doorgegeven referaten
en 73 kopieën van gemaakte vertalingen. De bestellingen kwamen van 37 instellingen en bedrijven (1963: 40).
Literatuurlijsten
Voor Nederlandse opdrachtgevers uit de kring der instituten werden vijf literatuurlijsten samengesteld (1963: 6). Deze zijn opgenomen in het algemene overzicht van bijlage 4. De onderwerpen lagen op het gebied van biologie, bedrijfsgebouwen, fruitteelt en veeteelt.
Vertaaldienst
Van de 37geleverde vertalingen geeft het volgende overzicht een beeld:
Oorspronkelijke taal
Russisch
Tsjechisch
Pools
Hongaars
Bulgaars
Oekrains
Servokroatisch
Spaans,Italiaans,Deens

Aantal
vertalingen

Aantal getypte
bladzijden

24
3
2
1
1
1
1
4

249
22
24
19
4
12
7
63

37

400

De vertalingen zijn in de meeste gevallen in het Duits (27 stuks), de overige in
het Nederlands. Het aantal opdrachten blijft binnen hanteerbare grenzen, waarschijnlijk omdat veelinstellingen over medewerkers met kennisvan Oosteuropese
talen zijn gaan beschikken.
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Kaartsysteem van vertalingen
Het kaartsysteem van vertalingen bevat de titels van vertalingen van publikaties
op landbouwkundig en biologisch gebied. Deze titels worden van 1961 af bijeengebracht in twee rangschikkingen, systematisch (UDC) en naar hoofdwoord
(auteur). Einde 1964 bedroeg het aantal titels circa 10.000. De circa 3700 toevoegingen in 1964 zijn in hoofdzaak ontleend aan de Amerikaanse bron 'Technical Translations' en aan het Oostduitse tijdschrift 'Bibliographie der deutschen
Uebersetzungen aus den Sprachen der Völker der Sowjetunion und der Volksdemokratien, Abt. 1'. De titeis van de in Nederland gemaakte vertalingen worden
ook hierin verwerkt. Het systeem staat in de Bibliotheek van de Landbouwhogeschool ten dienste van bezoekers.
Vertalingen van inhoudsopgaven
De toegankelijkheid van Oosteuropese literatuuraanwinsten van de bibliotheken
van de Landbouwhogeschool en van verscheidene instituten werd ook in 1964
bevorderd door het vertalen van inhoudsopgaven en door voortgezette transliteratie van titels van aanwinsten dezer bibliotheken in Kyrillisch schrift.
Inlichtingen
Aan onderzoekers en studenten werden wederom vele mondelinge inlichtingen
verstrekt op het gebied van vertaling of verklaring van korte artikelen en passages uit niet direct toegankelijke literatuur. Voorts werd medewerking verleend in het verkrijgen van gezochte publikaties of reprodukties daarvan. De
contacten welke deze dienst ontwikkelt en onderhoudt met bibliotheken, documentatiediensten en instituten van onderzoek in het bijzonder in Oost-Europa,
vormen een belangrijke schakel in de dienstverlening.
Contacten
Versterking en uitbreiding van contacten in binnen- en buitenland vormen een
belangrijk facet van het dienstverlenend vermogen van deze documentatie. Met
binnenlandse relaties, waaronder het European Translations Centre te Delft, de
bibliotheken van de Landbouwhogeschool, de technische hogescholen en de
instituten van onderzoek te Wageningen en daarbuiten enerzijds en Oosteuropese
knooppunten van documentatie en informatie te Moskou, Budapest, Praag en
Sofia anderzijds heeft onze documentatiedienst ook in 1964 bijgedragen tot het
toegankelijk maken van literatuur op velerlei gebied ten behoeve van onderzoek
en studie in Nederland, West-Duitsland, de Verenigde Staten en België.

Anderewerkzaamheden
De overige werkzaamheden van de afdeling Documentatie waren onder meer:
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Verzorging van de rubriek 'Nieuw verschenen boeken op landbouwgebied' in het
Landbouwkundig Tijdschrift en van de rubriek 'Recent publications on agriculture in the Netherlands' in Netherlands Journal of Agricultural Science.
Medewerking bij het samenstellen van boekenlijsten in de Landbouwgids en in
het Zuiveljaarboek.
Assistentie bij bezoek van cursisten van de Directeurscursus Openbare Bibliotheken aan de Bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en Visserij in
DenHaag.
Door Pudoc werden 148 titels van nieuw verschenen landbouwkundige boeken
alsmede gegevens over gehouden congressen doorgegeven aan debibliotheek van
de Landbouwhogeschool.
Aan het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool
werden 300 kaartjes, betrekking hebbende op bosbouwkundige literatuur, overgedragen.

Buitenlandse contacten
Uit langdurig schriftelijk contact met de redactie van een Amerikaans tijdschrift
van hetzelfde karakter als 'Landbouwdocumentatie' kwam een bezoek van de
redacteur-uitgever voort. Met hem is o.a. van gedachten gewisseld over de eventuele uitgave van een, in de Engelse taal gesteld tijdschrift, dat op snelle wijze
gegevens over de continentaal-Europese literatuur op het gebied van de veehouderij ter kennis van de Amerikaanse lezers zou kunnen brengen. De oriëntatie over een dergelijke publikatie werd in 1964 nog niet afgesloten.
Hoewelinonzeogendewijzewaarop deredactioneleverzorgingvan 'Landbouwdocumentatie' is georganiseerd, zeer eenvoudig is,blijken buitenlandse bezoekers
hierover toch steeds weer verrast te zijn. Dit jaar ontving de afdeling Documentatie bezoekers uit:
Argentinië
Joegoslavië
China
Rusland
West-Duitsland
Schotland
Engeland
Turkije
Egypte
Verenigde Staten
Indonesië
Zuid-Afrika
Japan
Zwitserland
Het hoofd van de afdeling woonde op 22 en 23 oktober te Parijs een internationale (maar hoofdzakelijk Frans georiënteerde) bijeenkomst bij ophetgebied
van de documentatie. Een verslag over deze bijeenkomst isopgenomen in Fruits
19(1964) 11(nov.) blz.609-619.
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Cursussen

Cursussen op het gebied van publiceren en documentatie blijven een belangrijk
onderdeel van het werk van Pudoc. Mede dank zij deze cursussen ontstaat langzamerhand meer begrip over eisen die aan wetenschappelijke en voorlichtende
publikaties gesteld moeten worden bij degenen die zelf weer als auteur optreden.
Wij hebben de indruk dat de invloed van deze cursussen zelfs verder reikt dan
tot degenen die de cursussen hebben gevolgd.
Aangezien elke cursus moet worden afgestemd op de groep deelnemers waarvoor de cursus is bestemd, vertonen de lesprogramma's een grote verscheidenheid aan lessen.

Cursus'Publiceren' voor onderzoekers
In het verslagjaar viel het tweedegedeelte van devierde cursus 'Publiceren' voor
onderzoekers en het eerste en tweede gedeelte van de vijfde cursus. De vierde
cursus werd bezocht door 32 deelnemers; de vijfde cursus door 30 deelnemers.
Het programma van de vijfde cursus was nagenoeg gelijk aan dat van de vierde
cursus.
De cursus is gericht op de wetenschappelijke publikatie in het algemeen en het
verslag van onderzoek in het bijzonder. Naast de meer specifieke onderwerpen
die tot een dergelijke cursus dienen te behoren, zoals schema's van verslagen
van onderzoek, het samenstellen van het literatuuroverzicht, de behandeling van
tabellen en grafieken, hantering van de taal, kopijvoorbereiding en typografische eisen, worden ook enige achtergronden behandeld, zoals denkwijzen
van de onderzoeker, taalproblemen, terminologie en definities en de informatiestroom.

Cursus'Publiceren enhet maken vanscripties'voor studenten
Als docent aan de Landbouwhogeschool gaf de directeur 24 colleges voor
studenten, verdeeld over drie series. Voor elke serie wordt een afzonderlijk
programma ontworpen, waarbij een keuze wordt gemaakt uit de onderwerpen
die als instructie kunnen dienen voor het maken van literatuuroverzichten
(scripties) en verslagen van onderzoek.
Het aantal studenten dat de cursussen bezoekt loopt van college tot college sterk
uiteen en varieert van 10tot 40. In enkele gevallen kon individuele hulp worden
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geboden bij het maken van scripties. Telkens weer blijkt daarbij dat de beheersing van de techniek van het publiceren bij ouderejaars studenten nog veel te
wensen overlaat.

Studenteninstructie opde bibliotheek
De bibliotheek van de Landbouwhogeschool organiseerde drie instructiedagen
voor studenten. Deze instructiedagen worden zo gekozen dat zij passen in de
programma's van de hiervoor genoemde cursussen voor studenten. Het hoofd
van de afdeling Documentatie behandelde op deze instructiedagen de bibliografische bronnen.

Cursus'Het geschreven woord inde landbouwvoorlichting' voor
voorlichters
De cursus 'Het geschreven woord in de landbouwvoorlichting' werd dit jaar voor
de tiende maal gegeven. De onderafdeling Scholing van de Directie Algemene
Voorlichtingszaken van het Ministerie van Landbouw en Visserij was verantwoordelijk voor de organisatie. De medewerking van Pudoc bestond uit het
geven van een aantal voordrachten en het leiden van de discussie over verschillende onderwerpen.
De directeur behandelde:
publikaties te midden van andere overdrachtsmiddelen,
voorlichtende publikaties te midden van andere publikaties,
het populariseren van de resultaten van onderzoek,
het maken van een artikel voor de praktijk,
het enquêteren,
de betekenis van het literatuuronderzoek voor het publiceren.
Tevens leidde hij het forum van practici over de vlugschriften die in de cursus
waren gemaakt, besprak hij met de deelnemers enkele enquêteformulieren, richtte hij een tentoonstelling in over het landbouwblad in de loop der tijden en gaf
hij daarop een toelichting.
Het hoofd van de afdeling Publikaties behandelde de onderwerpen auteursrecht
en journalistieke verantwoordelijkheid. Daarbij werd een groot aantal vragen die
door de deelnemers waren ingediend, besproken.

Cursus 'Arbeidskunde'
In de cursus 'Arbeidskunde' voor voorlichtingspersoneel van de Rijkslandbouw39

voorlichtingsdienst verzorgde de directeur zes lesuren over schriftelijk rapporteren. Tevens werd in deze cursus een werkstuk van de deelnemers kritisch
besproken.

Cursus voor Landbouwhuishoudleraressen
In het kader van een cursus over huishoudelijke voorlichting ten plattelande
uitgaande van de K.N.B.T.B. gaf de directeur een lesdag over het geschreven
woord. Aan deze lesdag was ook enige praktisch werk verbonden: het schrijven
van een kort voorlichtend artikel.

Cursussen vande Gemeenschappelijke Opleidingscommissie
Voor de cursussen voor bedrijfsbibliotheken (Al en A2), wetenschappelijke
bibliotheken (A3) en literatuuronderzoek (C) hield de directeur algemene inleidingen over doel en achtergronden van deze cursussen.
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Overige werkzaamheden

Naast de werkzaamheden die in de voorgaande paragrafen zijn beschreven, zijn
er andere, die samenhangen met de centrale plaats die Pudoc inneemt. Deze
andere werkzaamheden liggen voor een belangrijk gedeelte op het bestuurlijke
vlak. 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.
Het werkprogramma van de commissie omvatte in 1964 vele punten, waardoor
dit programma niet volledig afgewerkt kon worden. Vraagstukken die de aandacht van de commissie vroegen waren onder meer:
de functiebeschrijvingen van personeel in overheidsbibliotheken en documentatie-instellingen,
de literatuurdocumentatie over personeelsbeleid,
het Weinberg-rapport,
de juridische documentatie,
de internationale samenwerking van ministeriële bibliotheken en documentatiediensten.
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 (N.I.D.E.R.) 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 het verslagjaar was het aantal cursisten van de
mondelinge cursussen rond 180.Daarnaast zijn er nog schriftelijke cursussen.
Veel aandacht werd besteed aan een verdieping van het lesprogramma voor de
archiefcursus; het programma van de cursus voor literatuuronderzoekers werd
aan een nadere beschouwing onderworpen.
De verhouding tussen de G.O. en de Stichting Bibliotheek- en Documentatiescholen kwam bij herhaling ter discussie.
Als vertegenwoordiger van het N.I.D.E.R. heeft de directeur zitting in het
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dagelijks bestuur van de Stichting Bibliotheek- en Documentatiescholen en wel
als penningmeester. De eerste school van deze stichting, de Bibliotheek- en
Documentatieschool te Amsterdam werd op 4 september 1964 door de staatssecretaris Z.E. dr. Grosheide geopend. De school startte met 64 leerlingen voor
het eerste leerjaar.
In het verslagjaar moest veel aandacht worden besteed aan de realisatie van
deze school en aan de voorbereiding van het lesprogramma.
De directeur is lid van het Algemeen en sedert 8 december 1964 tevens van het
Dagelijks Bestuur van het N.I.D.E.R. In deze kwaliteit heeft hij een aandeel
gehad in de opstelling van het vierjarenplan van deze instelling, dat thans in
uitvoering is. 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 N.I.D.E.R. 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 N.I.D.E.R. De directeur is voorzitter van dit Committee en tevens voorzitter van de Nederlandse Commissie die
het voorbereidende werk verzorgt.
Op een in Scheveningen gehouden besloten congres van de F.I.D. kon een
waardevol contact tot stand worden gebracht tussen dit Committee en het
Amerikaanse Center for Applied Linguistics.
Een andere werkgroep van het N.I.D.E.R., 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. Mede dank zij het lidmaatschap van dit studiecentrum blijft de
directeur op de hoogte van de ontwikkelingen die zich voordoen.
De tweede internationale organisatie die voor Pudoc van belang is, is de International Association of Agricultural Librarians and Documentalists (I.A.A.L.D.).
In deze organisatie heeft de directeur een functie als voorzitter van het Committee on the Exchange of Material. Dit Committee heeft de ruil van publikaties
sterk kunnen vereenvoudigen door het invoeren van ruilformulieren in de Franse,
Duitse, Engelse, Russische en Spaanse taal. Het Quarterly Bulletin van deze
organisatie geeft ons de mogelijkheid uitwisseling van resultaten van literatuurrecherches tot stand te brengen met leden van de organisatie. Bovendien heeft
Pudoc op zich genomen te zorgen voor de distributie van de publikaties die door
I.A.A.L.D. worden uitgegeven.
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Het hoofd van de Afdeling Documentatie heeft, tezamen met de bibliothecaris
van de Landbouwhogeschool, conform de wensen van het bestuur van
I.A.A.L.D., een definitieve versie gemaakt van een bijdrage voor een door de
I.A.A.L.D. uit te geven 'Primer for Agricultural Librarianship'. Deze 'primer'
is in het bijzonder bestemd als steun bij het oprichten van landbouwbibliotheken
in ontwikkelingslanden.
Het secretariaat van de Groep Landbouwbibliotheken van de Sectie voor
Speciale Bibliotheken berust eveneens bij Pudoc. Deze groep hield op 23 en 24
april in Wageningen een tweedaags congres. Op dit congres werden voordrachten gehouden door dr. W. Göcke over ontwikkeling en taak van het landbouwbibliotheek in West-Duitsland en door prof. dr. ir. G. J. Vervelde over
het landbouwkundig onderzoek in Nederland.
Tevens werden door de deelnemers bezoeken gebracht aan het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek en het Proefstation voor Akker- en Weidebouw
te Wageningen, het Nederlands Tegelmuseum te Otterlo en de ruilverkaveling
'De Maarsseveense Plassen'. Het aantal deelnemers bedroeg ± 60.
Ambtshalve is de directeur lid van het Bestuur van de Vereniging van Vrienden
van de Landbouwbibliotheken en -documentatieïnstellingen te Wageningen.
Mede dank zij financiële steun van deze Vereniging kon door ir. C. D. Voogd
een rapport worden samengesteld over de methodiek van een onderzoek naar
het zogenaamde 'dekkingspercentage' van Nederlandse landbouwkundige literatuur in buitenlandse referatenorganen en over enkele zeer voorlopige conclusies
uit een proefonderzoek. Onder het dekkingspercentage moet men in dit verband
verstaan het percentage van de daarvoor in aanmerking komende Nederlandse
publikaties dat in de vorm van referaten in buitenlandse referatenorganen is
opgenomen. Dit percentage is onder meer van belang om een indruk te krijgen
van de doorstroming van de resultaten van het Nederlandse landbouwkundige
onderzoek naar het buitenland.
Tegen het eind van het verslagjaar waren voorbereidingen getroffen voor het
uitvoeren van het eigenlijke onderzoek.
De directeur van het Instituut voor Landbouwhuishoudkundig Onderzoek
(I.L.O.) verzocht een advies uit te brengen over een op te richten afdeling
Documentatie en Informatie bij zijn instituut. Bij dit advies zou de opzet en
inrichting van de gehele informatiestroom van het instituut beschouwd moeten
worden. Een werkgroep, gevormd uit medewerkers van het I.L.O., verleende
daarbij assistentie. Het rapport kwam in januari 1965 gereed.
Een gelijksoortig verzoek werd gedaan door de algemeen directeur van het
Instituut voor de Pluimveeteelt 'Het Spelderholt' ten aanzien van de bij dit
instituut reeds bestaande afdeling Algemene Voorlichting. In het verslagjaar
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hadden oriënterende gesprekken op dit instituut plaats ter voorbereiding van het
rapport.
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 beideredacties worden, zoals ter plaatse vermeld, door Pudoc gevoerd.
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Bijlage 1

Gegevens over het Centrum voor Landbouwpublikaties en
Landbouwdocumentatie. Afgesloten op 1 mei 1965
Oprichting
Het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie werd opgericht door de toenmalige Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening bij notariële akte van 30oktober 1957.
Doelstelling
Art. 3lid 1 van de statuten luidt alsvolgt:
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.
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Adressen en telefoonnummers
Directie, Algemene Zaken,
Publikaties en Documentatie
Centrale Offsetdrukkerij
Directie
Afdeling Algemene Zaken
Afdeling Publikaties
J. E. Wilson, Revisor Engels
Centrale Offsetdrukkerij
Afdeling Documentatie
Vertegenwoordiger ophet Ministerie
van Landbouw en Visserij
Gironummer: 958146
Bankier: Nutsspaarbank, Wageningen
Bestuur:
Prof. dr.ir.J. Doorenbos
te Bennekom, voorzitter
Prof. ir.F. Hellinga
te Wageningen, ondervoorzitter
Dr. J. G.ten Houten
te Wageningen, secretaris
Ir. L. G. Oldenbanning
te Oosterbeek
Ir. J. Swierstra
te Leeuwarden
Ir. L. de Rijke
te 's-Gravenhage
Ir. H.de Boer
te Zeist

Generaal Foulkesweg la, Wageningen
L. J. Costerweg 27, Wageningen
(08370) 3783 en 2660
(08370) 3783
(08370) 3783
(08370) 2643
(08370) 4490
(08370) 2660
(070) 814141, toestel 2084

Aangewezen door deMinistervan
Landbouw en Visserij
Op aanbeveling vande Senaat vande
Landbouwhogeschool
Vertegenwoordiger vande instellingen
van landbouwkundig onderzoek
Op aanbeveling vanhet Koninklijk
Genootschap voor Landbouwwetenschap
Op aanbeveling vanhet Landbouwschap
Vertegenwoordiger vande hoofdafdeling
Documentatie en Publikaties vanhet
Ministerie van Landbouw en Visserij
Vertegenwoordiger vande instellingen
van landbouwkundig onderzoek

In 1964trad ir. J. A. Emmens af als lid van het bestuur. In zijn plaats werd bij
ministeriële beschikking van 29 juli 1964benoemd ir. L. G. Oldenbanning.
In 1965 trad prof. dr. V. J. Koningsberger af als voorzitter en lid van het
bestuur. In zijn plaats werd bij ministeriële beschikking van 12 mei 1965 benoemd prof. dr. ir. J. Doorenbos.
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Organisatie enpersoneel
Directie
Directeur
Plaatsvervangend directeur
Directie-assistent
Secretaresse
Afd. Alg. Zaken
Hoofd
Administratie

Afd. Publikaties
Hoofd
Revisor Engels
Landbouwkundige (toegevoegd)
Redacteur Landbouwk. Tijdschr.
Tijdschriftenredactie
Boekenredactie

Administratie
Onderafdeling Produktie:
Chef
Assistent
Administratie
Centrale Offsetdrukkerij:
Voorman-drukker
Reproduktiefotograaf
Monteur-kopiist
Binder
Magazijn en expeditie
Afd. Documentatie
Hoofd
Literatuuronderzoek:
Hoofd
Literatuuronderzoekers
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ir. D. J. Maltha
mr. A. Rutgers
ir. W. R. Sturms
mevr. A. M. Elzenga

J. F. G. van den Bergh
B. A. Driever
mej. E. Haag
vacature

mr. A. Rutgers
J. E. Wilson
dr. ir. E. Meijer Drees
mr. C. A. M. Franssen
ir. F. van Gogh
P. K. Smit
J. H. Lueks
M. J. M. Osse
W. van Rosmalen
mej. J. F. J. H. Wien
T. Goedewaagen
J. Vermeulen
mej. A. J. Menkman
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

Administratie
Documentatie Oosteuropese
landbouwkundige literatuur
Documentatiemedia en literatuurinlichtingen:
Hoofd
Documentalisten
Vertegenwoordiger op het Ministerie
van Landbouw en Visserij
Attenderingsdienst
Administratie

W. A. Abrahamsz
dr. G. K. Horvâth

G. Koster
J. H. Bijdendijk
H. Hovius
F. A. Sneepels
ir. T. G. van Alphen
ir. C. D. Voogd
mej. L. Etty
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Bijlage 2

Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen
No.

Aantal

Auteur/titel/instelling

pag.

fig.

40

—

IN 1964 VERSCHENEN:
66.8
W I T , C. T. DE (tweede druk) On competition
82
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen, Wageningen
69.14

FLUITER, H. J. DE, P. H. VAN DE P O L en J. P. M. Wou-

231

84

59

DENBERG Fenologisch en faunistisch onderzoek over
boomgaardinsekten/Wieno/ogf'ca/ and faunistic investigations on orchard insects
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
69.16

DULK, P. R. DEN Organische meststoffen in de tuin- 87
bouw/'Organic manures in horticulture
Directie Tuinbouw, Ministerie van Landbouw en Visserij

23

24

69.18

DIJKSTRA, N . D. en A. M. FRENS

6

36

Invloed van voedering

81

boven de zetmeelwaardenormen op het levend gewicht en
de produktie van melkkoeien//n//ue«ce of feeding above
the starch equivalent standards on live weight and production of dairy cows
Instituut voor Veevoedingsonderzoek, Hoorn
69.19

BAKERMANS, W. A. P. Bewaring van voederbieten III. 48
Bewaarmethoden in de praktijk/S/orage of fodder beets
111.Storage methods in practice
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen, Wageningen

641 *)

DiLZ, K. Over de optimale stikstofvoeding van granen/
On the optimal nitrogen nutrition of cereals
Nederlandse Stikstofmeststoffenindustrie

642*)

YOSHIDA, F . Interrelationships between potassium and
magnesium absorption by oats (Avena sativa L.)
Afd. Landbouwscheikunde van de Landbouwhogeschool,
Wageningen

643

SLUIJSMANS, C. M. J. Grondonderzoek als basis voor de 38
bemesting van haver met magnesium/So;'/ analysis as a
guide to the magnesium fertilisation of oats
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen
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130

104

11

6

17

41

42

18

13

1

tab.

No.
644

Aantal

Auteur/titel/instelling
BOSKMA, K. en D. VAN DER H E Y Kalibemesting van

fabrieksaardappelen op venige kleigrond/Potassium
tilisation of starch potatoes on peaty clay soils
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen
Rijkslandbouwconsulentschap, Veendam

34

pag.

fig.

10

10

—

13

tab.

fer-

647

DIJKSTRA, N . D. Onderzoek naar de voederwaardeverliezen van hooi bij het ventileren door zuigen in vergelijking met blazen/lnvestigations on the nutritive value
losses of hay by ventilation with aspiration in comparison with blowing
Instituut voor Veevoedingsonderzoek, Hoorn

24

648

BAKERMANS, W. A. P. Bewaring van voederbieten IV. 32
Invloed van ziekten en beschadigingen op de houdbaarheid (bewaarbaarheid) van voederbieten
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen, Wageningen

9

5

649

DIJKSTRA, N . D. De verteerbaarheid en voederwaarde
van verse en geënsileerde bladramenas/./?e.?earc/! into the
digestibility and nutritive value of fresh and ensiled
Chinese radish
Instituut voor Veevoedingsonderzoek, Hoorn

2

11

650

BAKERMANS, W. A. P. Bewaring van voederbieten V. 20
Enkele relaties tussen de minerale samenstelling en de
houdbaarheid van voederbieten/Sforage of fodder beets
V. Some relations between the mineral composition and
the keeping qualities of fodder beets
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen, Wageningen

22

—

7

IN P R O D U K T I EO P31D E C E M B E R 1964:
645

BROEK, J. M. M. VANDENen H. W. VANDER M A R E L

De

84

44

12

alluviale gronden van de Maas, de Roer en de Geul in
Limburg/T/ie alluvial soils of the rivers Meuse, Roer and
Geul in the province of Limburg
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen
646

651 *)

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)
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen

122

54

—

SPEK, J. VAN DER Botrytis cinerea als parasiet van vlas/
160
Botrytis cinerea a parasite of flax
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderz., Wageningen

20

35

51

Aantal
No.

Auteur/titel/instelling

652 *)

VOORHOEVE, A.G. Liberian high forest trees
416
Afd. Plantensystematiek van de Landbouwhogeschool,
Wageningen

653

DIJKSTRA, N. D . D e verteerbaarheid en voederwaarde
van silage van doperwteloof afkomstig van conservenfabrieken/T/ie digestibility andnutritive value of silageof
pea haulms with pods from pea canneries
Instituut voor Veevoedingsonderzoek, Hoorn

654 *)

HAAN, F .A.M.DE The interaction of certain inorganic
168 45
anions with clays and soils
Afd. Landbouwscheikunde vande Landbouwhogeschool,
Wageningen

655

ROOSJE, G. S. en A. F . H. BESEMER

Waarnemingen en

pag. fig. tab.
109 —

18

2

154

28

656 *)

LACKAMP, J.W. Een onderzoek naar variabiliteit enver- 100
erving van het ruw-eiwitgehalte in Engels raaigras/
Research on variability and heriditability of the crude
protein content inperennial rye grass
Kweekbedrijf C.I.V., Ottersum

15

657 *)

TUIL, H . D. W. VAN Organic salts in plant in relation
84
to nutrition and growth
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoekvan
Landbouwgewassen, Wageningen

6

43

48

onderzoek over appelmeeldauw, Podosphaera leucotricha
(Eli. et Everh.) Salm. in Nederland van 1953 tot 1963/
Observations and research on apple powdery
mildew,
Podoshaera leucotricha (EU. et Everh.) Salm. in the
Netherlands form 1953 till 1963
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

*) Tevens als proefschrift verschenen.

52

33

22

18

Bijlage 3

Overzichtvande verschillende werkzaamheden vande afd.
Documentatie ingedeeldnaarvakgebied, inprocenten van
rubriektotaal. O:minderdan1
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

Referaten
lange
korte
0
9,8
2,6
1,8
1,3

0
0
6,7
5,4
5,1
1,2
2,5
1,8
2,1
4,5
13,3
0
1,8
3,7
3,7
1,2
12,8
9,1
2,8
1,2

2,5
0

0
9,2
1,3
2,8
0
1,7
0
1,4
1,0
4,9
3,5
6,5
3,3
2,7
1,6
1,9
0
3,3
13,3
1,9
1,2
3,7
3,6
2,5
13,0
7,9
3,5
0
0
0
0
0
0
1,1
0

Literatuurlijsten
8,6
1,4
1,9

Inlichtingen
WageDen
ningen
Haag
0
—
6,5
18,4
—
0
1,4
1,8

4,3
1,0

0
1,7

1,5
0

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

2,1
1,4
19,2
1,7
3,3
3,3
2,5
2,9
2,1
0
2,9
7,2
2,1
2,9
3,3
4,8
5,3
4,8
3,6
3,6
0
0
0
0

0
2,4
23,9
4,0
2,4
1,8
0
1,5
0

3,7
9,6
1,4
2,9
11,6
3,3
6,3
10,5
8,5
1,4
0
0
0
0
0
2,9
0

1,4
3,3
1,4

0
7,0
0
2,7
2,4
1,5
1,9
11,8
0
3,7
0
0

1,5
0
3,8
0

53

Rubriek
Tuin- en Landschapsarchitecteuur
Recreatie
Aardrijkskunde
Biografie
Geschiedenis

54

Referaten
tnge
korte
—
0

0
0

—
—

0
0

Literatuurlijsten
0

Inlichtingen
WageDen
mngen
Haag

—
—

—

—
0

3,3

1,8

—

—

—

0

Bijlage 4

Doordeafdeling Documentatiein 1964 vervaardigde
literatuurlijsten en literatuuroverzichten
Datum van afsluiting in 1964

UDCnr.

Titel

Aantal
titels

SOCIALE WETENSCHAPPEN

31 juli
7 september

De Fagenda

325.2:63(81)

Ribeirao

Coöp. landbouwkrediet
landen

in

onderontwikkelde

9

332.7

16

17 september

Financiering in land- en tuinbouw in
Nederland

332.7(492)

20

15 oktober

Enkele Nederlandse
verkaveling

333.013.6(492)

12

26 mei

Concentratie in de Ned.

334:63(492)

17

29 mei

Samenwerking in de Ned.
(aanvullende lijst)

334:63(492)

56

30 januari

Zuivelbeleid in de E.E.G.

338.53(4):637.1

23

12 maart

Ontwikkeling en sanering van de landbouw

338.53(492):63

28

27 november

Verticale integratie (aanvullende

338.83

39

27 oktober

Community

338.984

15

11 maart

Regional development
(in de Engelse taal)

in the

Ontwikkeling
in de VS A

landbouwgebieden

6 februari

23 december
5 augustus

10 juli
6 februari

boeken over ruil-

zuivelindustrie
landbouw

lijst)

development

van de

Netherlands

Yerseke en het Deltaplan
Overheidsbemoeiing
len in Nederland
Europees

met de

voedingsmidde-

structuurbeleid

Landbouwstructuur

en structuurbeleid

in

338.984.3(492)

9

338.984.3(73)

60

338.92(492.91)

12

351.77(492)

23

351.823(4)

33

351.823.1(485)

21

Zweden

55

Datum van afsluiting in 1964

U D C nr.

Titel

Aantal
titels

TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

351.823.1(489)

10

landbouwwetten

351.823.1(492)

25

in Amerika

37:63(73)

13

6 februari

Landbouwstructuur
Denemarken

en structuurbeleid

21 september

Enkele Nederlandse

in

ONDERWIJS

28 oktober

Landbouwonderwijs

24 januari

Opleiding van land- en

tuinbouwonderwijzers

371.1(492)

9

5 maart

Enkele publikaties over
academici

afgestudeerde

378

8

HANDEL EN VERKEER

38(45):634.1/.8

38

De termijnhandel in aardappelen in Nederland

38(492):633.491

16

Veilingen (aanvullende

381.17

12

17 februari

Afzetorganisatie

24 november

18 februari
6 november

van fruit in Italië

lijst)

The Dutch auction marketing system for fruit
and vegetables (in de Engelse taal)

381.17(492)

7

ZUIVERE WETENSCHAPPEN

17 februari

Klimaat kaarten

551.58

19

24 maart

Tijdschriften over genetica

575

20

23 januari

Flavotoxinen veroorzaakt door
flavus in grondnoten en granen

576.8.097

10

Na okt. 1960 verschenen literatuur over
residuwaarde van antibiotica

576.8.097

15

Cycogel of CCC

577.17

43

Hydrazine en zijn derivaten

577.17

31

581

18

3 november

14 augustus
9 oktober
16 juli

Technische gegevens omtrent

Aspergillus

klimaatkamers

6 april

Flora in Griekenland

581.9(495)

8

4 september

Bestrijding van insekten met behulp van
trillingen

595.7

9

56

Datum van afsluiting in 1964
2 januari

4 september

6 augustus

Titel

U D C nr.

Recente Oosteuropese publikaties over de
bever (Castor fiber)

599.23

Gevaarlijke trillingen voor de mens

611/612

Vrijbankvlees

Aantal
titels
108

13

614.3

DIERGENEESKUNDE

24 maart

Nederlandse boeken over veeziekten en

619

12

voedergebreken
20 november

619:612.39

4

619:616-099

36

Het voeren van ijzerfumaraat aan biggen
8 oktober
Nitraatvergiftiging

bij vee

31 maart

619:616.36-002.951.22 15
Leverbotziekte

(aanvullende

lijst)

25 maart

619:636.5

15

Perosis of slipped tendon bij pluimvee
LANDBOUW ALGEMEEN

16 september

Landbouw in de tropen (alleen boeken)

63(213)

25 september

Texel

63(492.628)

31

De landbouw in de Oost-Betuwe na 1950

63(492.823.5)

43

10 april

Landbouw in Nepal

63(542)

13

25 februari

Landbouw in Iran

63(55)

41

26 augustus

Landbouw en veeteelt in de landen van
Middenwest-Af rika

63(66)

28

1 mei

De landbouw in

63(728)

8

1 oktober

Lezingen Training Centre on Agr.
1964

2 april

Midden-Amerika
Extension

18 november

Organisatie van het landbouwkundig
zoek

11 maart

Agricultural research in the Netherlands
(in de Engelse taal)

onder-

63:061.66

63:001.5

8

20

13

63.001.5(492)

57

Datum van afsluiting in 1964

U D C nr.

Aantal
titels

631.11

24

Verdwijnen van het kleinbedrijf in de landbouw

631.11

9

12 maart

samenwerking in de landbouw

631.115

22

15 oktober

Invloed van bedrij)'svergroting op de teelttechnieken (voornamelijk Amerikaanse literatuur)

631.116

12

19 mei

Invloed van het afstoten van een of meer
bedrijfstakken op de financiële
resultaten
van landbouwbedrijven

631.14:633+636

10

21 februari

Specialisatie van

631.15

25

23 december

Landbouwmechanisatie

631.153.46(4)

27

11 september

Waarde van

631.164.25

15

24 april

De Nederlandse grondprijzen na het vervallen van de prijsbeheersing

631.164.25(492)

39

Titel
LANDBOUWBEDRIJFSLEER

11 september
1 oktober

Bedrijfsopvolging

in de landbouw

landbouwbedrijven
in West-Europa

landbouwgronden

WERKTUIGEN EN GEBOUWEN

1 april

Nieuwe Oosteuropese publikaties over landbouw bedrijfsgebouw en

1 juli

Verplaatsbare

631.2

326

631.27

7

Lassen en lasapparaten in de landbouw

631.3

17

1 oktober

Franse boeken op het gebied van landbouwwerktuigen

631.3(44)

14

2 december

Trekkervoorladers

631.372

15

9 december

Kassenbouw (boeken in de Engelse taal)

631.344

12

Geschiedenis van de kassenbouw

631.344

7

29 januari

12 maart

afrasteringen

KENNIS VAN DE GROND

11 november

58

Effect van stikstof op grond, grond microorganismen en planten

631.416.1

Datum van afsluiting in 1964

Titel
Zilte gronden en verzilting, voornamelijk in
de tropen

26 november
3 december

24 juli

Grondstructuurregelaars

U D C nr.

Aantal
titels

631.416.5(213)

17

631.434

Invloed van grondsterilisatie op chemische
en fysische eigenschappen van de grond

631.462

Kweken van aardwormen

631.468

25
9

11

PLANTENVEREDELING, LANDBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

23 november

Methods used in rating for disease resistance
in crops (in de Engelse taal)

631.521.6

56

30 januari

Het gebruik van hormonen bij stekken en
enten

631.535

14

Soil warming as an aid to crop protection

631.588

10

1 juli

(in de Engelse taal)
CULTUURTECHNIEK

49
17 juni

Ontwatering en drainage (Nederlandse

631.62

publikaties)
BEMESTING

19 november

12

Borium in de plantevoeding

12 maart

PLANTEZIEKTEN ENZ.
Duist

22 januari

Wildschade (aanvullende

24 januari
30 januari
1 december
19 november

631.811.94
632.5

8

632.69

8

De fruitvlieg

632.772

17

Bestrijding van algen

632.954

14

DNOC

632.954

6

632.954

7

Werkingsduur
DNP

lijst)

in de grond van DNBP en

6 april

Chemische onkruidbestrijding

5 februari

Spuittechniek
bestrijding

in sloten

bij de onkruid- en ziekte-

632.954:54

23

632.982

22

59

Datum van afsluiting in 1964

Titel

UDCnr.

Aantal
titels

LANDBOUWPLANTENTEELT

31januari

31

Drogen vangraan

633.1:631.563.2

Enige literatuur over opslag van maïs in de
tropen

633.15:631.56

23 juni

Rijst (Nederlandse publikaties)

633.18

62

12mei

Gras en grasland, chemische en botanische
samenstelling, grond en bodem, beregening,
bemesting en opbrengst (Nederlandse publikaties)

633.2

98

633.2:631.52

20

633.2:631.53

48

633.2:631.53

16

1 mei

23 december

Veredeling bij grassen

23 december

Teelt van graszaad (aanvullende

23 december

Zaaizaadvoorziening

16 september

Voederconservering

7 augustus

lnscharen van vee

4 maart

Grondbewerking

9 december

Aardappeltransport

2 december

lijst)

van grassen
in de tropen

633.2:631.56(213)

4

633.2.03:631.115.3/.4

9

633.491:631.54

13

633.491:631.56

13

Gistingsprocessen in aardappelsuspensie

633.491:631.56

16

14 augustus

Aardappelsch

633.491:632.4

66

19 maart

Rhizoctonia bij aardappelen

633.491:632.4

27

15 september

Suikerbietenteelt
Europa

in

633.63(100)

10

19 november

De historie van de suikerbietenteelt
suikerindustrie in Nederland

en de

633.63(492)

24

21 oktober

Babassu (aanvullende

en suikerproduktie

lijst)

633.85

4

633.852.52

17

Technologie of soybeans (in de Engelse
taal)

633.853.52

18

Licorice

633.88

Machines bij de

4 maart

60

in kisten

immelziekte

9 juli

12 augustus

bij aardappelen

9

aardnotencultuur

8

Datum van afsluiting in 1964

15 oktober

7 februari
29 november

Titel

UDCnr.

Aantal
titels

Bemesting in de bosbouw in gematigd
klimaat

634.0.237

86

Bosbouw beleid in de VSA

634.0.93

17

Bosbouwwetgeving
landen

in enkele

Euromarkt-

634.0.93(4)

9

TUINBOUW ALGEMEEN

27 oktober

Tuinbouw

634.1/635

17

15 april

De tuinbouw in diverse Europese landen

634.1/635(4)

24

19 februari

Tuinbouw in de sub-tropen

634.1/635.8(213)

17

14 februari

Tuinbouw in

634.1/635.9(489)

15

634.1/635.9:0

58

634.1/635.9:632

17

Pomologie (boeken aanwezig in Wageningse
bibliotheken)

634.1/8

72

24 augustus

Fruitteelt in West-Friesland

634.1/.8(492.626)

10

11 augustus

Investering en rentabiliteit in de fruitteelt

634.1/.8:631.1

14

26 november

Gloeosporiumvruchtrot

634.11:632.4

20

26 maart

Boeken over fruitteelt (aanvullende

634.18

14

20 maart

Morellen

634.23

14

634.23

33

Kersenteelt in Nederland

634.23

14

Boeken over citrus

634.3

19

30 november

Citruscultuur (enige boeken)

634.3

6

29 oktober

Verwerking van dadels

634.61

8

30 november

Wijnbouw in Chili en Argentinië

634.8(82/83)

Denemarken

8 juli

Tuinbouwtijdschriften

7 augustus

Chemische onkruidbestrijding
anjers, aardbeien en heesters

in asperges,

FRUITTEELT

7 september

9 juli
30 januari
5 maart

bij appels

Morellenteelt (Oosteuropese

lijst)

literatuur)

12

61

Datum van afsluiting in1964

Titel

U D Cnr.

Aantal
titels

GROENTETEELT
20 februari

Het gebruik van insecticide in de groenteteelt (Nederlandse
publikaties)

635.1/.8:632

22 januari

Bewaren van wortelen (aanvullende

635.132

3

12 november

Oxaalzuur en nitraat in spinazie

635.41

13

7 april

Rabarber

635.48

15

23 januari

Witlofteelt

635.54

12

Koelen van tomaten

635.64:631.56

13

Kruidenteelt in Nederland

635.7

11

635.9

20

5 maart
28 augustus

lijst)

(boeken)

17

SIERTEELT

27 mei

Koolzuurbemesting

30 januari

De tegenwoordige toestand van de bloemisterij in Nederland (aanvullende lijst)

635.9(492)

10

5 mei

Belichting van asters en leeuwebekjes

635.93

19

6 oktober

Geraniums, belichting,
enz.

635.93

11

5 maart

Perkplanten

635.931

28

Meristeem cultuur en virusziekten bij anjers

635.936.692

35

Rozen en gerbera in de tropen

635.937.344(213)

16

26 november

Geschiedenis van de chrysant

635.939.98

12

30 september

Aechmea

635.965.2

14

Calla's of Zantedeschia

635.965.28

7

24 februari

Invloed van de grond, grondwaterstand,
bodembehandeling en bemesting op de produktie van bloembollen

635.965.28

33

2!7 juli

Bewaren van bloemen in stikstof

30 januari
8 juni

3 december

8 juni

62

Boomteelt

in de sierteelt

bloemknopvorming

(boeken)

fasciata

635.966
635.977

6
19

Datum van afsluiting in 1964

U D C nr.

Titel

Aantal
titels

VEETEELT

636

23

Veeteelt in Argentinië, Uruguay, Paraguay

636(81+892+899)

44

17 februari

Veeteelt in de tropen

636.2(213)

15 september

Melkveehouderij
en Zuid-Korea

17 september

Rundveeteelt

21 juli
5 maart

Veehouderij (enkele

boeken)

9

636.2(56+519+72)

12

636.2(569.4)

19

Veeteelt in Argentinië en Uruguay

636.2(82)

15

28 april

Verschil in produktie bij normale en een
lactatie periode van 365 dagen

636.2:591.164

6

17 december

Rundveefokkerij
land

636.2.082(492)

50

Kruisingen tussen zwartbonte en Jersey
koeien (Oosteuropese literatuur)

636.2.082.43

10

Rundveestallen

636.2.083.1

22

Vergelijkingen tussen Friese en Jersey koeien

636.22

14

12 juni

Schapenhouderij

636.3(430)

19

24 januari

Schapenteelt in Israël

636.3(569.4)

14

27 juli

Hormonen en de vruchtbaarheid van schapen

636.3.082.454

12

2 maart

Reproduktie, kunstmatige inseminatie en spermologie van varkens (Oosteuropese literatuur)

636.4.082.453

96

3 november

Pluimveehouderij

636.5(44)

27

4 september

Erfelijkheid en fokken bij kleinvee

636.5.082

11

8 juli

Klimaatsfysiologische

636.5.083

19

1 juni

Verlichting van

636.5.083

14

636.52/.58

10

636.592

11

636.592

18

6 maart

1 oktober

13 maart
4 maart

en zuivel in Mexico,

Turkije

in Israël

en rundveerassen in Neder-

in verband met ventilatie

in West-Duitsland

in Frankrijk

eisen van

slachtkuikens

15 september

Krielhoenders

24 september

Kalkoenen

28 februari

Huisvesting van kalkoenen

(boeken)

mestkuikens

63

Titel

UDC nr.

Aantal
titels

Parelhoenders

636.593

24

Konijnenteelt (boeken)

636.92

16

Laboratoriumonderzoek van veevoeder

636.085

13

Choline in veevoeder

636.085.1

33

Toevoegingen aan veevoeders (Nederlandse
publikaties)

636.085.1

69

2 december

Energiewaarde van voedermiddelen

636.085.1:547.458.6

10

2 december

Aminozuren samenstelling van voedermiddelen

636.085.1:547.96

2 april

Losgestort veevoer

636.085.55

48

Microscopisch onderzoek van veevoeders

636.085.55

52

Tapiocameel als voedermiddel

636.086.4

18

Afvalprodukten van de aardappelmeelfabricage in de veevoeding

636.086.6

17

2 januari

Weidebijvoedering van koeien

636.2.084.22

15

6 april

Vetweiderij

636.2.084.22

13

28 april

Melkend mesten

636.2.084.52

5

22 september

Kalver- en jongveemesterij inEngeland

636.2.084.52(42)

15

22 september

Kalver- en jongveemesterij in Nederland

636.2.084.52(492)

22

Varkens- en pluimveevoeding (recente
boeken)

636.4.084

12

Contractvarkensmesterij

636.4.084.52(492)

30

Lysine in varkensvoer

636.4.085.1:547.96

35

Plantaardig of dierlijk eiwit in de varkensvoeding

636.4.085.1:547.96

23

637.1:01

33

Datum van afsluiting in 1964
8 september
22 mei

VEEVOEDING

11mei
2 december
20 juli

17 april
1 december
12 februari

5 maart
13 maart
2 juli
18 september

4

ZUIVEL

26 november

64

Zuivel (nieuwe boeken)

Datum van afsluiting in 1964
3 november

15 november

Titel

U D C nr.

Aantal
titels

Ca-gehaltc in melk van verschillende rundveerassen

637.127.4

24

637.354

27

Bereiding van Leidse

boerenkaas

ANDERE DIERLIJKE PRODUKTEN

28 juli

Eiprodukten in

24 augustus

Stuifmeel en Royal Jelly als voeding voor
bijen

17 september

West-Duitsland

Algenmeel

637.44(430)

4

638.14

17

639.64

30

641.3

10

HUISHOUDING EN VEEVOEDING

1 december

Tapioca in de menselijke

voeding

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

8 juli

Statistische

kwaliteitscontrole

658.565

TECHNOLOGIE EN INDUSTRIE

30 november

Losse opslag en vervoer van kunstmest (aanvullende lijst)

661

12

25 maart

Transport en opslag van meel

664.2

29

20 maart

Vrij zetmeel in gedroogde
produkten

664.83

12

Koelen van groente en fruit

664.84/.85.037

11

Plastic in de landbouw

678.5

29

Plastic in plaats van glas voor kassen en
bakken

678.5

132

7 juli
11 maart
2 juli

aardappel-

PLANOLOGIE

24 juli

19 februari

Gemeente en landbouw planologie, onteigening e.d.
Kerkhofaanleg

711.323

30

718

65

Datum van af- _. ,
sluiting in 1964 T l t e l

iTrw- „,
UDC nr.

Aantal
^

BIOGRAFIE

1 juni

Publikaties van dr. J.J. Lecce

62 Lecce

11

INGENIEURSWETENSCHAPPEN

5 februari

66

Zuiderzeewerken (recente publikaties)

627.53(492.66)

8

Bijlage 5

Lijst vantijdschriften waaruit artikelenzijn gerefereerd
Aanvulling 1964 van de lijst opgenomen in bijlage 5 van het Jaarverslag 1963.
Advances in Food Research
Advances in Virus Research
Agrarpolitische Rundschau
Agricultural Meteorology
ALB Schriftenreihe
American Documentation
Amoeba
Angewandte Botanik
Animal science
Annales de Biologie Animale Biochimie,
Biophysique
Annual Review of Entomology
Antiquity
Audiovisuele Instructie
Avicultura
Beplantingen en Boomkwekerijen
Bestuurswetenschappen
Betteraviers Européens
Bijdragen en mededelingen Het Nederlandse
Openluchtmuseum
Bloembollen-export
Boerenleenbank, De
Bolwerk
Botanical Review, The
British Bees Journal
Bulletin Benelux Publikatieblad
Bulletin of Meat and Meat Products
Bulletin of the National Institute of Animal
Industry
California Farmer
Canadian Journal of Agricultural
Economics
Ceres
CMC Melk
Commonwealth Survey
Compendium
Dairy Industtries

Deutsche Bauernzeitung
Deutsche Gärtnerbörse
Deutsche Geflügelzucht
Digest of Agricultural Economics and
Marketing
Economic Annalist, The
Economic Bulletin for Latin America
Economist, The
Elders
Elektro Techniek
Family Economics Review
Farm Buildings
Farm Buildings Association Journal
Farm Index, The
Food Engineering
Foreign Agricultural Trade of the United
States
Genossenschaft, Die
Grundförbättring
Hendrix Voorlichting
Holstein Frisian World
Horticultura
Hungarian Agricultural Review
IJsselmeerpolder
Indian Farming
Ingenieursblad, Het
Institut für Meliorationswesen, Arbeitsberichte
International Labour Review
Irish Farmers' Journal
Israel Journal of Technology
Jersey Cow, The
Journal of Cooperative Extension
Journal of theIndian Society of Soil Science

67

Journal of Forestry
Journal de la France Agricole, Le
Kalk Voorlichtingsblad
Landbouw en Planteziekten
Landbouwstatistiek v. h. Bureau v. d.
Statistiek der Europese Gemeenschappen
Landokonomisk Fors0gslaboratoriums
efterarsm0de
Lantbrukshögskolans Meddelanden
Lantmannen
Maandelijkse Berichten. Interpreffessioneel
Kom. t. Verd. v. d. Veehouderij V.Z.W.D.
Maataloustieteellinen Aikakauskirja
Maatschappij Belangen
Manufactured Milk Products Journal
Mededelingen Maandblad van het Proefstation voor de Groenten en Fruitteelt
Michigan Farm Economist
Muttersprache
Naturwissenschaftliche Rundschau
Nederlandse Gemeente, De
New Zealand Journal of Science
Noury Post
Overseas Review
Overzicht, Een
Paris Presses Universitaires de France
Peking Review
Persbericht v. h. Produktschap Pluimvee
en Eieren
Planning Pep
Plattelandsvrouw, De
Producteur Agricole Français, Le
Progresso Agricolo
Radiovoordracht V.A.R.A.
Recht der Landwirtschaft
Revista Ibérica de Parasitologia
Revue Horticole Suisse
Royal Veterinary and Agricultural College

68

Samenwerking N.C.A.B.
Schriftenreihe der Landwirtschaftlichen
Fakultät der Universität Kiel
Science et Nature
Scientific American
Shell en de Landbouw
Socker Handlingar
Soil Conservation
Soil and Crop Science Society of Florida,
The
Statistische Informationen
St. Ambrosius, Maandblad voor Bijenteelt
Stichting Aardappel Studie Centrum
Tegen de Tuberculose
Trekkernieuws
Tropical Abstracts
Trudy Instituta Genetika An SSSR
Trudy n-i.in-t rastenievodstva
Trudy simferopolskaja ovoscekartofelsnaja
opytnaja stancya
Tijdschrift voor Economie
Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde
Tijdschrift v. d. Stichting Instituut voor
Houtbereiding
Umschau, Die
Umschau in Wissenschaft und Technik
Universiteit en Hogeschool
Verslagen en Mededelingen betreffende de
Volksgezondheid
Vizügyi Közlemények
Vlasberichten
Waterschapsbelangen
Wetenschap en Samenleving
World Agricultural Production and Trade
World Farm News
Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen
Zelfkazer, De
Zentralblatt der Milchproduzenten

Bijlage 6

Verspreidepublikaties van medewerkers
GOEDEWAAGEN, T.: Grafische Documentatie. Normbladen (1964) 9 (20 jan.) 1; Zetselvervaardiging (1964) 10 (18 juni) 1-4.
KOSTER, G.: Attenderen. Bibliotheekleven

49 (1964) 7/8 (juli/aug.) 321-322.

KOSTER, G.: Over selectie voor documentatie en nog wat. Tijdschrift voor Efficiëntie
Documentatie 34 (1964) 7: 391-392.

en

MALTHA, D. J.: Documentatie bij de Centrale Overheid. Tijdschrift
Documentatie 34 (1964) 2: 81-83.

en

voor Efficiëntie

MALTHA, D. J.: Contract research facilities in the Netherlands. Pudoc Bulletin 5 (1964) 1
(febr.) 1-2.
MALTHA, D. J.: The information transfer chain. Pudoc Bulletin 5 (1964) 2 (mei) 45-46.
MALTHA, D. J.: Classification. Pudoc Bulletin 5 (1964) 3 (aug.) 87-88.
MALTHA, D. J.: Agro-ecological atlas of cereal growing in Europe. Pudoc Bulletin 5 (1964)
4 (nov.) 131-132.
VOOGD, C. D.: Het dekkingspercentage van Nederlandse landbouwwetenschappelijke artikelen in buitenlandse referaattijdschriften. Toe te passen techniek en enige voorlopige
resultaten. Wageningen 1964. PUDOC, 21 blz.
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