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De Westerse cultuur draagt als wezenskenmerk haar gerichtheid op de persoonlijke vrijheid. Zij heeft daardoor een individualistisch karakter dat zijn
invloed doet gelden op alle onderdelen van de menselijke samenleving en dus
ook op het wetenschappelijk onderzoek.
Een tweede kenmerk van de Westerse cultuur, dat hiermee in verband staat
en een zeer sterke invloed op het wetenschappelijk onderzoek heeft gehad, is
het rationalistische denken, zich manifesterend in de vaststelling dat dit niet
tegelijkertijd dat kan zijn. Het rationalistische denken dwingt voorts tot een zo
groot mogelijke objectivering van de resultaten van het onderzoek. Daarom
tracht men waar mogelijk deze resultaten uit te drukken in een formule, de
meest objectieve en dus meest onpersoonlijke uitdrukking van deze resultaten.
Dit uitgangspunt van het wetenschappelijk denken heeft onmiskenbaar geleid
totgroteindividueleprestatiesendezeprestaties tezamen hebben weer geleid tot
een opstuwing van de Westerse cultuur in al haar facetten.
Deze invloed is zo sterk geweest dat over de gehele wereld een streven merkbaar ishet onderzoek op dezelfde basistevestigen, en niet alleen het onderzoek.
Er iszelfs een schijnbare aanvaarding geweest van de gehele Westerse cultuur.
Op deze ontwikkeling nu is vooral na de tweede wereldoorlog een reactie gevolgd. Niet alleen in politieke, economische en maatschappelijke zin, maar ook
in wetenschappelijke zin. Op dit laatste zouden wij iets dieper willen ingaan,
omdat de neerslag van deze reactie merkbaar is in ons werk.
Het individualistische karakter van het Westerse onderzoek bracht een steeds
verdergaande specialisatie. Naarmate het onderzoek vorderde, leidde het tot
vragen, die door het menselijk verstand moeilijker zijn te beantwoorden; er is
een steeds grotere basiskennis nodig om te kunnen voortgaan. Reeds de beperktheid van deproduktieve leeftijd van de onderzoeker maakt daarom specialisatie noodzakelijk.
Ook het streven om te komen tot een zo groot mogelijke objectivering van
het (natuur)wetenschappelijk onderzoek heeft zijn uitwerking op de methodiek
van dit onderzoek niet gemist.
Erzijnverschillendegevolgenvandit streven aantewijzen. Wij noemen, naast
de verwerking van de resultaten in formules, nog de volgende:
Ie. Ten einde de subjectiviteit bij de waarnemingen zoveel mogelijk uit te
schakelen, tracht men te komen tot mechanische registrering van de waarnemingen, waarbij de subjectieve beoordeling van de onderzoeker tot een
minimum is teruggebracht. De mechanisering van de meetapparatuur
heeft daardoor een grote vlucht genomen.

2e. De verwerking van de waarnemingen tot resultaten tracht men eveneens
te mechaniseren of te automatiseren. Rekenmachines en computers doen
thans voor een belangrijk gedeelte het werk dat eertijds het mentale werk
van de onderzoeker was. Slechts het inventieve, of zo men wil het intuïtieve, werk blijft aan de onderzoeker voorbehouden.
Er zijn echter reacties op deze tendenzen:
In de eerste plaats is twijfel gerezen aan de juistheid van het axioma dat dit
niet tegelijkertijd dat kan zijn. Er doen zich omstandigheden voor, in het bijzonder bij het fundamentele onderzoek van de materie, waarbij naar menselijk
begrip dit inderdaad wél tegelijkertijd dat blijkt te zijn. Daardoor is meer aandacht ontstaan voor de relatie tussen de objecten van onderzoek (of met andere
woorden dit isdit, omdat het niet dat is) en voor de relatie van de onderzoeker
tot zijn object van onderzoek.
Men heeft leren inzien dat in wezen slechts teonderzoeken valt de interrelatie
tussen de onderzoeker en zijn object van onderzoek en daarmee is het subjectieve in het onderzoek teruggekeerd.
In de tweede plaats zijn er reacties merkbaar op de specialisatie als gevolg
van de individualistische denkwijzen. In vele gevallen gaat men er toe over
het onderzoek niet meer op individuele basis aan te pakken, maar collectief in
werkgroepen of teams, daarbij uitgaande van de stelling dat de gezamenlijke
gedachte meer is dan de som van de individuele gedachten. Deze tendens is
onmiskenbaar versterkt door de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek in Oost-Europa, waar de collectivering behoort tot de grondbeginselen
van de maatschappelijke structuur.
Eentweedereactieop despecialisatiezien wij in depogingen om het overzicht
over het geheel te behouden. Er is een sterke behoefte aan kritische samenvattende beschouwingen over grotere of kleinere gebieden van wetenschap,
hetzij in de vorm van overzichtspublikaties (reviews), hetzij in de vorm van
congressen of symposia.
Wij hebben de indruk dat het evenwicht tussen beide stromingen: de specialisatie en de objectivering door mechanisatie en automatisering van het onderzoek aan de ene kant en het streven naar collectieve benadering van de prdblemen en naar het behoud van het inzicht in het geheel aan de andere kant,
zich nog niet heeft ingesteld. In de tweegebieden waarop onze instelling werkzaam is: het publiceren van resultaten van onderzoek en de literatuurdocumentatie, zijn beide stromingen nog los van elkaar aanwezig.
Bij het publiceren is er nog steeds de tendens voort te gaan op de weg vaft
de specialisatie. De individualiteit van de onderzoeker-auteur staat nog op de
voorgrond. Uit overwegingen van prioriteit en maatschappelijk aanzien wenst
men snel en veelvuldig te publiceren en men heeft daardoor de neiging brokstukken af te ronden tot kleine publikaties in devorm van artikelen. Vaak gaat
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deze drang zover dat men zelfs niet wenst te wachten tot een onderzoek inderdaad is afgerond, maar dat men komt met een voorlopige publikatie ('letter to
the editor') om de prioriteit vast te leggen.
Het tijdschrift leent zich voor deze werkwijze veel beter dan het boek. Dit
is een van de redenen waardoor de tijdschriftliteratuur in verhouding tot de
totale literatuur nog steeds haar aandeel vergroot. Maar het tijdschrift begint
thans weer de concurrentie te ondervinden van het — nog snellere en nog
meer gespecialiseerde — losse rapport.
Het einde van deze ontwikkeling zien wij nog niet. Wel echter kunnen wij
constateren dat de wetenschappelijke tijdschriften in een impasse raken. Niet
voor niets ishet beleid van vele tijdschriften radicaal omgekeerd: in plaats van
uitbetaling van honoraria aan auteurs, verlangt men nu betaling per gedrukte
pagina ('page charges').
Een tegenstroom ten opzichte van de specialisatie in de tijdschriften is merkbaar, zonder dat dit echter reeds tot een oplossing van het vraagstuk heeft geleid. De op grotere vakgebieden ingestelde — dus meer algemene — tijdschriften kampen wellicht met nog grotere moeilijkheden dan de specialistische. Zij toch zien telkens weer deelgebieden van hun bereik toevallen aan
specialistische tijdschriften en zoeken daarom naar compensatie: Deze compensatie trachten zij te vinden in overzichtsartikelen en in artikelen van een
meer fundamentele strekking. Mits goed en op moderne wijze aangepakt, hebben zij in dit opzicht inderdaad de wind mee. Het verlangen naar het bos in
plaats van naar de bomen wordt groter, hetgeen mede wordt veroorzaakt door
de toenemende interdependentie van de verschillende vakgebieden en door de
internationalisering van de wetenschap.
In de wetenschappelijke boekenproduktie zien wij hetzelfde. Niet het altijd
onvoltooide en altijd door de feiten achterhaalde handboek is in trek, maar wel
de op een bepaald onderdeel toegespitste monografie, die door zijn aantrekkelijke typografische vorm, goede stijl en beknoptheid van weergave het inzicht
in dat onderdeel kan herstellen.
Wij moeten helaas vaststellen dat in Nederlandse wetenschappelijke kringen
— de landbouwwetenschap inbegrepen — nog weinig bereidheid bestaat de
problematiek van de wetenschappelijke publiciteitsmedia objectief onder ogen
te zien. Nog te zeer laat men zich leiden door het beperkte groeps- (of instituuts-)belang. Toch is het ons gelukt zo nu en dan, in ons eigen milieu en
daarbuiten, de discussie over deze problematiek op gang te brengen. Wij
denken hierbij aan de discussies in de vergadering van directeuren van landbouwkundige instellingen, in het Gesprekscentrum van Wageningse redacteuren, in de redactiecommissie van het Landbouwkundig Tijdschrift, in de
cursussen voor onderzoekers en aan een briefwisseling met de samensteller van
een rapport over de sociologische tijdschriften in Nederland.

Bij de literatuurdocumentatie is er eveneens, vooral in het buitenland, een
sterke drang tot objectivering van deze documentatie door middel van mechanisering en automatisering.
Het grote probleem waarvoor de literatuurdocumentatie naar de mening van
velen staat,ismeer van kwantitatieve dan van kwalitatieve aard. Het komt,eenvoudiggezegd, neer op het herbundelen van de literatuur in een zodanige vorm
dat de gebruiker deze literatuur op systematische wijze kan raadplegen. Ongetwijfeld leent zich dit probleem, zo gesteld, voor een objectief-technische
benadering.
Maar aan de andere kant doet zich ook hierbij de vraag voor of deze benadering ons steeds het juiste inzicht verschaft. Immers, ook hierbij verkrijgt de
gebruiker een beeld van een aantal bomen, waaruit hij dan zelf maar moet
trachten het beeld van het bos te construeren. In sommige gevallen zal dit
inderdaad mogelijk zijn; in andere gevallen komt de gebruiker niet verder dan
het bestuderen van enkele takken aan één boom.
De andere wijze van benaderen echter, namelijk de selectie van het essentiële uit demassa, stelt de literatuuronderzoeker voor een kwalitatief probleem.
Hierbij zal de objectief registrerende machine het nog moeten afleggen tegen
het intuïtieve, maar daardoor tevens subjectieve, inzicht van de waarlijk deskundige vakman. Wij zien dan ook, naast de technische ontwikkeling (het
verzamelen van bomen), een ontwikkeling in de richting van de beschrijvende
en kritisch beschouwende bibliografie (de schets van het bos).
Vooralsnog prijzen wij ons gelukkig dat wij onze documentatie in hoofdzaak
hebben gebaseerd op de tweede wijze van benaderen. Voor de diensten die
Pudoc moet verlenen, lijkt deze methode nog steeds de beste kansen te bieden.
Wij ontveinzen ons echter niet dat deze wijze van werken slechts mogelijk is, omdat andere — vooral buitenlandse — diensten het primaire werk van
het systematisch verzamelen en toegankelijk maken verzorgen.
Een ander vraagstuk isde centralisatie of decentralisatie van de documentatie.
Vooral in de Oosteuropese landen zien wij een sterke centralisatie. Grote
lichamen verzorgen centraal de gehele literatuurdocumentatie. Zij kunnen
honderden specialisten aantrekken en beschikken over de fondsen en de machines om alle gevraagde informaties te kunnen geven. Juist met het oog op
de reeds genoemde interdependentie tussen de verschillende wetenschappen
biedt dit uiteraard voordelen.
Maar er zijn ook nadelen. Naarmate een documentatie groter wordt, wordt
de hantering ervan meer dan rechtevenredig moeilijker. Bovendien wordt de
afstand tussen vragensteller en documentatiedienst groter en dus het directe,
individuele contact kleiner, hetgeen een zeer groot nadeel is.
In deWesterse landen zijn ook wel centralediensten ontstaan — Pudocisdaarvan een voorbeeld —,maar daarnaast zijn er ontelbare gespecialiseerde docu10

mentaties,waarbij helaas al te vaak decoördinatie onderling en met de centrale
dienst ontbreekt. Dat hierbij van een verspilling van krachten gesproken kan
worden, behoeft nauwelijks betoog. Erger is wellicht nog dat bij deze gespecialiseerde documentaties vaak geschoolde krachten ontbreken om te zorgen
dat de documentatie voldoet aan daaraan te stellen eisen.
Tussen beide extremen in moet het optimum liggen. Onzerzijds wordt dit
optimum aldus geïnterpreteerd dat naast een nationaal documentatiecentrum
voor een bepaald vakgebied, deskundig beheerde gespecialiseerde documentaties
dienen te ontstaan op onderdelen van dat vakgebied, waarbij bindingen met
de centrale documentatie behouden dienen te blijven. Op zijn beurt dient het
nationale centrum de nodige contacten teonderhouden met buitenlandse centra
op hetzelfde vakgebied.
Binnen de eigen kring tracht Pudoc een zo intensief mogelijke samenwerking
met de literatuurdocumentaties op de verschillende instituten te verkrijgen;
met het buitenland is de uitwisseling van bibliografische gegevens zeer sterk
toegenomen en bestaan eveneens vele individuele contacten, mede dank zij
internationale organisaties zoals de International Association of Agricultural
Librarians and Documentalists en de Fédération Internationale de Documentation.
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Pudoc in 1962

De goede naam van een dienstverlenende instelling, zoals Pudoc, is afhankelijk van het oordeel van de opdrachtgevers over de wijze waarop zij haar
diensten verricht. Daarbij zal zij in ieder geval aan drie voorwaarden moeten
voldoen. In de eerste plaats zal zij moeten bewijzen dat zij in staat is de ontvangen opdrachten beter uit te voeren dan deopdrachtgever zelf. In de tweede
plaats verlangt men dat de dienstverlenende instelling niet vertragend werkt
en in de derde plaats moet zij — voor de opdrachtgever —kostenbesparend
werken.
Aan de eerste voorwaarde schijnt Pudoc, blijkens verschillende uitlatingen
van opdrachtgevers, in het algemeen wel te kunnen voldoen. De tweede voorwaarde heeft ons in het verslagjaar echter ernstige zorgen gegeven, vooral ten
aanzien van de afdeling Publikaties.
Het aantal manuscripten dat werd aangeboden voor publikatie in de reeks
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, gevoegd bij de verzorging
van drie wetenschappelijke tijdschriften, enkele andere publikaties en de vele
adviezen, die men vroeg, was veel te veel voor de vier redacteuren die deze
stroom te verwerken kregen. Dit moest onvermijdelijk leiden tot interne en
externe spanningen.
Op verzoek van de directeur heeft het Bureau Organisatie en Efficiency van
het Ministerie van Landbouw en Visserij daarom een onderzoek ingesteld naar
de organisatie en de personeelsbezetting van onze Stichting. Het rapport van
dit bureau werd in 1962 voorbereid maar nog niet uitgebracht.
Tot een dergelijk onderzoek was des te meer reden omdat, in opdracht van
de Directeur-Generaal van de Landbouw, Pudoc zich heeft belast met de stichting van een centrale kantooroffsetdrukkerij ten behoeve van de instellingen
van landbouwkundig onderzoek en de Landbouwhogeschool. Op het eind van
1962 kon het rapport met uitgewerkte voorstellen en het advies van de Rijkskantoormachinecentrale aan de Directeur-Generaal worden aangeboden.
Voorts aanvaardde de vergadering van directeuren van landbouwkundige
instituten op 3oktober 1962 een voorstel van het secretariaat van de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO om de door Pudoc uitgegeven
reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen te maken tot de centrale reeks voor dit type verslagen van alle instituten. Dit besluit houdt een
belangrijke uitbreiding in van het aantal publikaties dat in volgende jaren in
deze reeks zal moeten verschijnen.
DeNationale Raad aanvaardde bovendien eenvoorstel van Pudocin 1963een
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revisor voor Engels aan te stellen voor de revisie van vertalingen, bestemd voor
het buitenland.
De taken van Pudoc worden door deze activiteiten aanzienlijk uitgebreid of
verzwaard. Slechts indien de personeelsbezetting zal zijn aangepast aan de te
verrichten taken, zal de dienstverlening zonder vertragingen kunnen verlopen.
Ook de derde voorwaarde, nl. dat de verleende diensten kostenbesparend
dienen te zijn voor de opdrachtgever, geeft wel eens moeilijkheden. Zolang de
kosten van opdrachten worden gedragen door de centrale instelling — gezien
als coöperatieve onderneming van de opdrachtgevers — zijn er geen moeilijkheden van de zijde van deopdrachtgevers te verwachten. Gaat men echter over
tot doorberekening van kosten, dan blijkt maar al te vaak dat opdrachtgevers
weinig inzicht hebben in de hoeveelheid arbeid die aan een bepaalde opdracht
isverbonden en devakkennis die men voor de uitvoering nodig heeft.
Dit geldt voor zover het Pudoc betreft in het bijzonder voor de verzorging
van wetenschappelijke tijdschriften. Ieder die wel eens de redactie van een tijdschrift op zich heeft genomen, weet dat de verzorging van zo'n tijdschrift een
tijdrovende bezigheid is en dat daarvoor een grote dosis vakkennis wordt vereist. Bij het opzetten van exploitatierekeningen van wetenschappelijke tijdschriften door verenigingen, genootschappen en dergelijke, houdt men echter
in het algemeen geen rekening met kosten voor de verzorging. Men gaat er
daarbij van uit dat er wel iemand gevonden kan worden die bereid is dat werk
'gratis' te doen (hetzij in zijn vrije tijd, hetzij in zijn diensttijd!).
Hoewel men op zichzelf gaarne deverzorging van een tijdschrift aan een centrale instelling als Pudoc zou willen overdragen, laat de irreële opzet van de
exploitatierekeningen van dergelijke tijdschriften doorberekening van kosten
dan vaak niet toe.
Dit punt is in 1962 enkele malen onderwerp van discussie geweest. Een alle
partijen bevredigende oplossing kon echter niet worden bereikt.
Toch blijven wij er naar streven een beter kostenbesef ten aanzien van het
publiceren ingang te doen vinden en met name in daarvoor in aanmerking
komende gevallen commercieel verantwoorde uitgaven tot stand te brengen.
In het algemeen zal dit slechts mogelijk zijn voor uitgaven die kunnen worden
geplaatst op de internationale markt. Uiteraard zal men bij de opzet van dergelijke publikaties daarmee rekening moeten houden.
Een vrijwel volledige doorberekening van kosten vindt plaats bij de attenderingsdienst. Het isopvallend dat voordeze dienst in hoofdzaak belangstelling
bestaat bij het bedrijfsleven, hoewel ook bij instituten weer belangstelling gaat
komen.
De centrale plaats die Pudoc inneemt leidt er toe dat ook buiten landbouwkundige kringen bij herhaling een beroep op Pudoc wordt gedaan. Voor een
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belangrijk gedeelte vallen deze taken, mede tengevolgevandeoverbelasting
vandeledenvandestaf,toeaandedirecteur.Wijnoemen de volgende:
De directeur maakte, alsvoorzitter van de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie, deel uit van de Commissie Middelbare Bibliotheekscholen. Deze
commissie adhocwasingesteld door de Centrale Vereniging voor Openbare
Bibliothekenmetdeopdrachteenrapportuittebrengenoverde mogelijkheden
tot oprichting van bibliotheekscholen. Het rapport werd in december 1962
uitgebracht.
Op 6 december 1962 werd, mede op grond van dit rapport, opgericht de
Stichting Bibliotheek- en Documentatiescholen. De directeur heeft zitting in
het dagelijks bestuur van dezestichting,als vertegenwoordiger vanhetNederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur, eenvande comparanten
vandestichting.
Op21december 1962werddedirecteur bijbeschikkingvandeMinistervan
Binnenlandse Zaken benoemd tot voorzitter van de Permanente Commissie
voor Overheidsdocumentatie alsopvolger vanprof.dr.L.Brummel.
De directeur waslid van de commissie ad hocdieeen vierjarenplan heeft
opgesteld voor het Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur.
De directeur maakte deel uitvande commissie van voorbereiding vooreen
proefcursus over schriftelijk rapporteren voor academisch gevormde onderzoekers.Hijnambovendien deleidingvandecursusopzichenbracht naafloopdaarover eenrapport over decursusuitaandedeelnemende organisaties
(Nider,Nive,Pudoc,TNO).
De directeur was, alsvoorzitter vanhet Committee on Linguistic Problems,
belastmetdeleidingvanbijeenkomsten vanditCommitteetijdens hetcongres
van deFédération Internationale deDocumentation te Scheveningen.
Daarnaast werd herhaalde malen een beroep gedaan opdedirecteur en zijn
medewerkers,T.Goedewaagen, G.Koster enmr.A.Rutgers, voor hetgeven
van lessen over publiceren. Hetaantal dagen waarop, hetzij gedurende de gehele dag,hetzij gedurende een gedeelte van de dag, lessen werden gegeven
bedroeg ongeveer 60. Deze activiteiten zijn samengevat onder de paragraaf
'Cursussen',
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Uitgeven en verzorgen van publikaties

Uitgegeven publikaties
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen
In dereeksVerslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen werden in 1962
(reeks 68) 17 titels uitgegeven (1961: 17). Het totaal aantal pagina's in de
reeks bedroeg 1808 (1961: 1764). Van deze 17 titels verschenen er 5 (1961:
5) eveneens als proefschrift. Een lijst van verschenen titels is opgenomen als
bijlage 2 van dit verslag.
Monografieën
Voortsverscheen in 1962 een tweedeen volledig herzieneen bijgewerkte druk
van de 'Landbouwcode voor het klasseren van landbouwliteratuur' door
F. JE. Koekebakker. Deze uitgave werd wederom geautoriseerd door de Fédération Internationale deDocumentation. In voorbereiding is'Symptoms of virus
diseases in plants' door dr. ir. L.Bos.
Pudoc Bulletin
De opzet van het Pudoc Bulletin bleef dezelfde, nl. in het buitenland bekendheid te geven aan de Nederlandse landbouwwetenschappenjke publikaties door
middel van een fondscatalogus.
De jaargang 1962 bevatte 117 pagina's met 700 titels (1961: 118 pagina's
met 620titels).
Het adressenmateriaal voor de verzending werd aanzienlijk uitgebreid. De
adressen werden gerangschikt naar land en naar vakgebied. Tegen het eind van
het jaar vond dit bulletin zijn weg in 110 landen. Het werd verzonden aan 400
Nederlandse en 2400 buitenlandse adressen.

Verzorging tijdschriften
Landbouwkundig Tijdschrift
De bureauredactie van het Landbouwkundig Tijdschrift en het secretariaat
van de redactiecommissie van dit tijdschrift bleven in 1962 bij Pudoc. De jaar15

gang omvatte 1007 pagina's (1961: 1194). De gezamenlijke omvang van
een drietal bijzondere nummers bedroeg 190 pagina's.

European Potato Journal
Ook dit jaar bleef deverzorging van het European Potato Journal opgedragen
aan Pudoc. Van de in dit tijdschrift gepubliceerde pagina's aan artikelen was
26 % (v.J. 12 %) afkomstig van Nederlandse auteurs. De omvang van jaargang 1962 bedroeg 342 pagina's (v.j. 439).
Over een groot gedeelte van het jaar werden nog de naweeën ondervonden
van de achterstand die in het vorige jaar werd veroorzaakt door het omvangrijke werk aan de 'Proceedings of the first Triennial Conference of the EAPR',
verschenen op 19 december 1961: het gelukte niet om de eerste drie nummers
van het EPJ tijdig te doen verschijnen en eerst bij het vierde, tevens laatste
nummer was de achterstand ingelopen.

Netherlands Journal of Agricultural Science
Het Netherlands Journal of Agricultural Science werd wederom door Pudoc
verzorgd. Ook dit tijdschrift deelde in de moeilijkheden die bij het verschijnen
van het European Potato Journal werden ondervonden, zodat pas in de tweede
helft van het jaar de verschijningsdata werden zoals zij behoren te zijn. Het
laatste nummer verscheen zelfs te vroeg, teneinde zo spoedig mogelijk nog
een bijzonder (extra) nummer 5 te doen verschijnen dat de voordrachten zal
bevatten van een cursus 'Fundamentals of dry-matter production and distribution'.
De eerste vier nummers omvatten 308 pagina's (v.j. 309).

Nederlands Melk- en Zuiveltijdschrift
Met het Genootschap voor Melkkunde werd een overeenkomst aangegaan
omtrent de redactionele verzorging van het Nederlands Melk- en Zuiveltijdschrift, dat door dit Genootschap wordt uitgegeven.
De oplage van dit tijdschrift is 900 exemplaren. Het verschijnt éénmaal per
kwartaal met een omvang per nummer van ca. 80 pagina's.
In het tijdschrift worden zowel artikelen in het Nederlands als in het Engels
geplaatst. De overeenkomst die ingaat met de jaargang 1963, had tot gevolg
dat reeds in 1962 een eerste nummer door Pudoc werd verzorgd.
De administratie van dit tijdschrift bleef eveneens aan Pudoc opgedragen.
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Adviezen en dienstverlening
Het adviserende werk en de dienstverlening kwamen wat in het gedrang door
deuitbouw van andere taken en de beperkte personeelsbezetting. Zo moest een
van de redacteuren in de tweede helft van 1962 zoveel mogelijk vrij worden
gemaakt ten behoeve van het voorbereidende werk voor de op te richten huisdrukkerij. Niettemin kunnen wij nog een aantal adviezen en diensten van wat
bredere omvang vermelden. Daarnaast gaf Pudoc vele kleinere adviezen van
redactionele of typografische aard, naar schatting een honderdtal.
De exploitatie van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200.000 werd
ten behoeve van de Stichting voor Bodemkartering voortgezet.
Intensieve medewerking werd verleend aan de verzorging van een inlichtingengids voor het Instituut voor Biologisch- en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen.
Voor de Stichting voor Bodemkartering ontwierp Pudoc briefpapier en ander
gebruiksdrukwerk.
Ten behoeve van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werd een insigne
ontworpen.
Voor de Landbouw Fysisch-Technische Dienst werd wederom de typografie
van het jaarverslag verzorgd.
Ten behoeve van het Itbon werd een ontwerp gemaakt voor een programma
van een colloquium over de zoölogie van de grond.
In combinatie met de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool werd
een gezamenlijke gids ontworpen en vervaardigd ten behoeve van bezoekers
van deze bibliotheek en van Pudoc.
Tijdens de zomercursus van het Internationaal Agrarisch Centrum en enkele
cursussen over publiceren werden instructieve exposities ingericht.

Gesprekscentrum van Wageningse redacteuren
Pudocvoerde in 1962 wederom het secretariaat van het Gesprekscentrum van
Wageningse redacteuren. Het Gesprekscentrum hield met een zekere regelmaat bijeenkomsten waarvoor telkens één van de leden als gastheer optrad. In
het algemeen gaf de gastheer een uiteenzetting over het publikatiebeleid van
zijn instituut. Daarna volgden dan discussies over een redactioneel of typografisch onderwerp aan dehand van een preadvies van een van de leden.
Door een werkgroep uit het Centrum tezamen met één van de medewerkers
van Pudoc werd een rapport voorbereid over taken en functie van de redacteur
bij een wetenschappelijk instituut.
Een van de aan Pudoc verbonden redacteuren begon met de publikatie 'Grafische Documentatie', onregelmatig verschijnende bladen met voor redacteuren
praktische gegevens, waarvan in 1962 zes nummers werden verspreid.
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Cursussen

De belangstelling voor cursussen over publiceren was in 1962 zeer groot.
Naast cursussen die Pudoc zelf organiseert, werd onze medewerking gevraagd
bij andere cursussen. Het spreekt vanzelf dat elke cursus afgestemd moet zijn
op de deelnemers en het doel van de cursus, hetgeen inhoudt dat een grote
verscheidenheid van lessen gegeven moest worden. Wij laten een kort overzicht volgen.

Cursus 'Publiceren' voor onderzoekers
Ten vervolge op de cursus 1961/1962, werd in het voorjaar 1962 een parallelcursus gegeven van tweemaal drie dagen voor onderzoekers bij landbouwkundige instellingen. Een zelfde cursus werd nog eens in het najaar 1962 gegeven. Per cursus kunnen 24 deelnemers geplaatst worden, waarbij het aantal
plaatsen over de instituten wordt verdeeld.
In december organiseerde Pudoc nog een 'contactdag' voor de deelnemers. Op
deze contactdag behandelde prof. jhr. dr. D. J. van Lennep een aantal problemen die samenhangen met de psychologie van de onderzoeker. In de middag
volgde een excursie naar drukkerij VADA.

Proefcursus 'Schriftelijk rapporteren' voor academici
Aanleiding tot het houden van deze cursus was het boek 'Schriftelijk rapporteren' onder redactie van dr. H. de Boer, dat in de Aula-reeks is verschenen.
Een commissie van voorbereiding ontwierp een programma voor een cursus,
bestemd voor academisch gevormde onderzoekers. De cursus bevatte drie
perioden van twee dagen. De inhoud van de cursus was vooral gericht op het
maken van verslagen van wetenschappelijk onderzoek. Een groot deel van de
tijd werd besteed aan zelfwerkzaamheid. Het aantal deelnemers was 16; deze
deelnemers waren gevraagd, in verband met het proefkarakter van de cursus.
De cursus vertoonde nog enkele onvolkomenheden. Zo was het zeer teleurstellend dat aan een opdracht tot het maken van een rapport aan de hand van
verstrekte gegevens slechts door enkelen werd voldaan en in feite slechts één
rapport de toets van de kritiek kon doorstaan. Ook op rapporten die door de
deelnemers zelf ter bespreking waren aangeboden, was veel aan te merken.
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Cursus 'Publiceren en het maken van scripties' voor studenten
Evenals vorige jaren gaf de directeur drie cursussen van telkens acht tot tien
lesuren voor studenten. De belangstelling is zeer wisselvallig. Een enkele maal
maakt men gebruik van het spreekuur dat op de cursus volgt. Vaak blijkt daarbij dan dat men de meest elementaire beginselen van de verslaggeving nog
niet kent.

Studenteninstructie op de bibliotheek
In het verslagjaar organiseerde de bibliotheek van de Landbouwhogeschool
tweemaal een instructiedag voor studenten. Op deze instructiedagen behandelde G. Koster de bibliografische bronnen.

Cursus 'Het geschreven woord in de landbouwvoorlichting' voor
voorlichters
Het blijkt dat nogsteedsgrote belangstelling bestaat voor dezecursus,die voor
de achtste maal is gehouden. Nog steeds staat de cursus 'volgeboekt' met 32
cursisten. In de opzet van het programma is in de laatste jaren geen wijziging
gebracht. De cursus is gericht op het maken van voorlichtende publikaties en
in het bijzonder van vlugschriften, artikelen voor landbouwbladen en voorlichtingsbrieven. In deze cursus wordt vrij veel aandacht besteed aan druktechnieken en opmaak van publikaties.
Een contactdag met de oud-deelnemers en de leden van de Vereniging van
Landbouwjournalisten in het Persinstituut in Amsterdam had als onderwerp
de vergelijking tussen de commerciële reclame en propaganda en de voorlichting in de landbouw.

Cursussen voor assistenten
In de cursussen voor assistenten 'Onderzoektechniek', 'Arbeidsonderzoek' en
'Techniek en technologie' werd een groot aantal lessen gegeven over publiceren en enkele over documentatie. De inhoud van deze lessen was in hoofdzaak gericht op het maken van verslagen over de resultaten van proeven. De
cursisten kregen vele oefeningen. Hierbij bleek dat de beheersing van de Nederlandse taal bij deze groepen dikwijls veel te wensen overlaat. Naar aanleiding van daarover gemaakte opmerkingen, worden thans regionale taalcursussen gegeven.
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Cursus 'Voorlichtende publikaties' voor oud-leerlingen te
Schoondijke
Voor de oud-leerlingen van de Middelbare Landbouwschool te Schoondijke
werd een cursus van twee dagen gegeven over voorlichtende publikaties. Aan
de hand van een praktisch voorbeeld werden de schema's voor enkele voorlichtende publikaties gezamenlijk uitgewerkt.

Cursussen voor huishoudelijke voorlichting
Voor de huishoudelijke voorlichting van de KNBTB werd tweemaal een
cursus van een dag gegeven over schriftelijke voorlichting.
Aan de tweede cursus was een middag praktisch werk verbonden, waarbij van
een gegeven rapport een voorlichtend artikel werd gemaakt.

'Publicitaire vormgeving' in de G.O.-cursus voor leidinggevend
personeel
In de zgn. D-cursus voor leidinggevend bibliotheekpersoneel was een aantal
uren ingelast voor publiceren en andere schriftelijke communicatie. Er werden
door de cursisten enkele werkstukken gemaakt, die als basis dienden voor
besprekingen.
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Literatuurdocumentatie en informatie

Het weekblad 'Landbouwdocumentatie'
Er kwam geen verandering in opzet en uitvoering van Landbouwdocumentatie. Ook in I962 werd weer dankbaar gebruik gemaakt van het tijdschriftenen boekenmateriaal dat door de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw
en Visserij ter beschikking werd gesteld.
Aangemoedigd door de gunstige ervaring, opgedaan met het uitgeven van
speciale nummers, werden zeven van deze nummers uitgegeven, nl. over werktuigen (20 jan.), gebouwen (17 febr.), zaaizaad en pootgoed (17 mrt), winning van ruwvoeder (26 mei), bestrijdingsmiddelen (14 juli), bemesting (15
sept.) en veevoeding (20 okt.).
In en ook buiten deze speciale nummers werden de volgende literatuuroverzichten opgenomen:
H. R. Poelma: Mechanische en automatische mestafvoer (24 febr.)
P. Koomans: Het voeren in de grupstal (3 mrt.)
De Nederlandse landbouw in 1961 (10 mrt.)
J. G. Quist: Intern vervoer in aardappelbewaarplaatsen (21 april)
C. Bremen: Bietenzaaien met precisie-zaaimachines (5 mei)
H. P. Beukema: Mechanisatie van de teelt van zaadbieten (19 mei)
A. Hadders: Vervoer van pakken hooi en stro van opraappers naar tasruimte
(9 juni)
C. D. van Loon: De oogst van zaaduien (23 juni)
H. Kroodsma: Klink en irreversibele indroging (25 aug.)
H. Kroodsma: Sporenelementen en grondsoorten (15 sept.)
G. Koster: De jaarboeken van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw
(6 okt.)
Voorts werd bijzondere aandacht besteed aan de literatuur over bedrijfsgebouwen, arbeidsmethoden, landbouwvoorlichting en -onderzoek, gezondheid van
detrekkerbestuurder, de EEGen integratie. De mogelijkheid deed zich voor om
in enkele gevallen gebruik te maken van studentenscripties.
De steeds groter wordende vloed van literatuur noodzaakte tot strengere
selectie en tot bekorting van de referaten. Van een groot aantal jaarverslagen
werd geen apart referaat meer opgenomen; slechts de titel werd in de lijst van
dergelijke verslagen vermeld. Daardoor was het mogelijk op een aantal bladzijden, dat praktisch gelijk was aan dat van het vorig jaar (nl. 1672) 784 referaten meer te publiceren (totaal 7265) (verleden jaar 6481). Hiervan waren
998 lange referaten (863) en 6 267 korte (5 618).
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Voor deverdeling van deze referaten naar devakgebieden zij verwezen naar
bijlage 3.
De 7265 referaten kunnen als volgt worden verdeeld:
seriewerken enjaarverslagen
boeken
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen
dissertaties
octrooien
tijdschriftartikelen
In totaal werd uit 542 tijdschriften gerefereerd,
landse taal, 180 in de Engelse, 109 in deDuitse,
anderetalen.
Van deze542 tijdschriften werden
383minder dan 10maal gerefereerd,
91 1 0 - 20 maal,
31 2 0 - 3 0 maal,
12 3 0 - 4 0 maal,
10 4 0 - 50 maal,
6 5 0 - 6 0 maal,
0 6 0 - 7 0 maal,
2 7 0 - 8 0 maal,
2 8 0 - 9 0 maal,
1 90-100 maal,
4 meer dan 100maal.

1353
389
22
53
93
5355
7265

waarvan 183 in de Neder40 in de Franse en 30 in

De afdeling Reproduktie van de Bibliotheek van de Landbouwhogeschool
vervaardigde ± 4 1 000 fotokopiekaartjes van titels en referaten uit Landbouwdocumentatie en daarnaast ± 2500 pagina's reprodukties van tijdschriften, die werden gerefereerd.
Van de Bulletincatalogus van de Bibliotheek van de Landbouwhogeschool,
bevattendeeenkeuzeuit recenteaanwinsten,werden 104pagina's opgenomen.
Er verscheen viermaal een cumulatief onderwerpsregister op de lange referaten; het auteurs-enonderwerpsregister over I960 kwamgereed,datover 1961
helaas nog niet.
De redacties van een aantal Nederlandstalige tijdschriften waren bereid de
drukproeven van de te publiceren artikelen te verstrekken. Daardoor werd het
mogelijk dezepublikaties sneller te refereren.
In derubriek 'DezeWeek' wordthetbelangrijkste nieuwsuitdeNederlandse
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landbouwbladen beknopt samengevat. De meeste redacties gaven gehoor aan
ons verzoek een exemplaar van hun blad aan de redacteur van Landbouwdocumentatie toe te zenden. Voor deze medewerking zijn we bijzonder erkentelijk.
De oplage voor Pudoc bleef gelijk aan die van het vorig jaar (2 000), het
aantal niet ambtelijke abonnementen vertoonde een tendens tot stijging.
De relaties met de uitgever, de N.V. Systemen Keesing te Amsterdam, waren
ook dit jaar weer bijzonder prettig.
In het korps medewerkers kwamen enkele mutaties voor.
In totaal waren er tegen het einde van het verslagjaar 58 vaste medewerkende
instituten en personen. Het werk dat dezeverrichten, isvoor een groot gedeelte
vrijwillig en wordt niet gehonoreerd. Dat dit nog steeds mogelijk is, stemt tot
grote dankbaarheid. Buitenlandse bezoekers plegen uitermate verrast te zijn
wanneer zij vernemen hoe Landbouwdocumentatie aan zijn referaten komt.
Zonder uitzondering verklaren zij dat zoiets in hun land onbestaanbaar zou
zijn.

Het documentatiesysteem
Het bijhouden van het documentatiesysteem, opgebouwd uit kaartjes van verschillende herkomst, dat in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool is
ondergebracht, geschiedt door Pudoc.Het iseen systeem van naar schatting een
132 000 kaartjes met gegevens over de internationale landbouwkundige literatuur uit de laatste vijf jaren. Een groot gedeelte van de kaartjes, die moeten
worden ingepast, kan zonder meer in het systeem worden ingevoegd (de kaartjes van referaten uit Landbouwdocumentatie, Tropical Abstracts en die van
de Economische Voorlichtingsdienst). Maar de kaartjes, die van andere instellingen worden ontvangen, moeten worden geselecteerd en opnieuw gecodeerd.
In 1962 werden de volgende aantallen kaartjes ingevoegd:
Landbouwdocumentatie
Eigen aanvullingen daarop*
Economische Voorlichtingsdienst
Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge
Centre Technique d'Agriculture Tropicale *
Library of Congress *
Tropical Abstracts
Aanvullingen op Tropical Abstracts
Scandinavische literatuur*
Bureau Interafricain des Sols
Centre de Documentation Economique et Sociale Africaine
' zonder referaat
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Van de Forschungsanstalt für Landwirtschaft te Braunschweig/Völkenrode
werden wegens ziekte van dr. Lauche evenmin als vorig jaar kaartjes ontvangen.
Tegen het einde van het verslagjaar werden kaartjes ontvangen van het Institut de la Recherche Agronomique. Deze kaartjes hebben voornamelijk betrekking op de nieuwste Franse landbouwkundige literatuur. Zij zullen in de loop
van het volgende jaar in het documentatiesysteem worden opgenomen.
Aan het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool werden 650 kaartjes, betrekking hebbende op bosbouwkundige literatuur, overgedragen.
Uit het systeem werden naar schatting 25 000 kaartjes, die ouder zijn dan
vijf jaar, verwijderd. Op deze wijze blijft de omvang van het systeem beperkt.
De verwijderde kaartjes worden in het magazijn opgeslagen en zijn dus nog
altijd te raadplegen.
Dank zij de methode van het stelselmatig uitdunnen van het systeem, geeft
het systeem een snelle informatie over nieuwe literatuur. Maar men dient wel
tebedenken dat het systeem nimmer een 'sluitend' geheel vormt. Voor grondige
literatuurstudies dient men ook van andere hulpmiddelen gebruik te maken.
In de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en Visserij is eveneens
een documentatiesysteem aanwezig dat voor een belangrijk gedeelte bestaat uit
kaartjes van de referaten die in Landbouwdocumentatie zijn opgenomen.

Het bronnenregister
Het bronnenregister bevat, in systematisch volgens de UDC geordende hangmappen, een zeer groot aantal bibliografische gegevens.
Het register werd aangevuld met de in het verslagjaar door de afdeling Documentatie vervaardigde literatuurlijsten (zie bijlage 4) en met lijsten en samenvattingen uit binnen- en buitenland door ruil verkregen.
De in dehangmappen aanwezige kaarten werden bijgewerkt met de titels van
nieuw verschenen referaattijdschriften en speciale tijdschriften en adressen van
instituten die landbouwkundig onderzoek verrichten.
Dit systeem isin het bijzonder van belang voor degenen die een diepergaande
literatuurstudie willen verrichten. Het voorkomt dubbel werk, omdat het een
directe informatie geeft over bibliografisch materiaal dat reeds verzameld is.

De attendering
De invoering van het nieuwe tarief (zie Jaarverslag 1961) werkte ook in dit
verslagjaar nog wat na; het aantal opdrachtgevers nam niet toe, maar was per
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31 december 1962 gelijk aan het aantal per 31 december 1961, nl. 23. Het
gemiddelde aantal attenderingsopdrachten is met 20 % gedaald.
Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal kaartjes per opdrachtgever zowel
per jaar als per maand praktisch gelijk is gebleven aan dat van 1961.

Totaal verzonden aantal kaartjes
Gemiddeld per maand verzonden kaartjes
Gemiddeld aantal attenderingsopdrachten per jaar*
Gemiddeld verzonden aantal kaartjes per attenderingsopdracht per jaar
Gemiddeld verzonden aantal attenderingskaartjes per
opdrachtgever per maand

1961

1962

4 389
366
26,0

3597
300
21,1

169
14,1

170
14,2

* Het gemiddeld aantal attenderingsopdrachten per jaar is berekend door de maanden,
waarin voor alle opdrachtgevers wordt gewerkt, te sommeren en daarna deze som te
delen door 12.
Het aantal tijdschriften waaruit geattendeerd wordt, bedraagt 4000. Zij zijn
aanwezig in de Bibliotheek van de Landbouwhogeschool, die wij zeer dankbaar
zijn voor deonmisbare steun en medewerking.

Kleine inlichtingen
Deze inlichtingen liggen meestal op bibliografisch gebied en worden mondeling, telefonisch of schriftelijk gegeven. Naast zeer eenvoudig te beantwoorden
vragen komen ook vragen aan deorde, waarvan de behandeling meer tijd kost
(bijv. Europese gegevens over het bewaren van graan in luchtdichte silo's, de
economische betekenis van ziekten en plagen).
In totaal werden 556 kleine inlichtingen verstrekt (verleden jaar 451), waarvan 346door devertegenwoordiger van Pudocbij het Ministerievan Landbouw
enVisserij (in 1961 376).Voor deverdeling over devakgebieden ziebijlage 3.

Literatuurlijsten
Het samenstellen van literatuurlijsten is een van de belangrijkste taken van
de (passieve) documentatie. Zij worden op verzoek van derden gemaakt. Van
elke literatuurlijst wordt een exemplaar op transparant papier in het bronnenregister opgeborgen. Op verzoek kunnen van deze transparanten snel afdrukken worden gemaakt.
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Per kwartaal wordt een opgave van de vervaardigde lijsten opgenomen in het
Pudoc Bulletin en in het Bulletin van de International Association of Agricultural Librarians and Documentalists. Vooral deze laatste opgave heeft een
levendige uitwisseling met door buitenlandse instanties samengestelde lijsten
ten gevolge. In het verslagjaar werden ± 5 5 0 aanvragen om afschriften van
reeds eerder gemaakte literatuurlijsten afgedaan.
In totaal werden 233 lijsten vervaardigd (in 1961: 186), waarvan 42 door
de vertegenwoordiger in Den Haag (1961: 71 *).Zie voor de titels bijlage 4.
Ander bibliografisch werk
Ten behoeve van de Fédération Internationale de Documentation werd een
overzicht samengesteld van de belangrijkste referaattijdschriften op het gebied
van de landbouw.
Pudoczorgt ervoor dat deNederlandse correspondent vanWorld Agricultural
Economie and Rural Sociology Abstracts op de hoogte blijft van Nederlandse
landbouweconomische publikaties die in aanmerking komen om gerefereerd te
worden.
De attenderingsdienst van Pudoc verzamelt titels van bibliografieën ten behoeve van de betreffende rubriek in het IAALD Bulletin.
In het Landbouwkundig Tijdschrift wordt de rubriek 'Nieuw verschenen
boeken op landbouwgebied' verzorgd (totaal 25 blz.) en in het 'Netherlands
Journal of Agricultural Science' de 'List of recent publications on Agriculture
in the Netherlands' (21 blz.).
Landbouwkundige Aspecten van de Euromarkt
Door de Haagse medewerker werden reeds gedurende een aantal jaren literatuurlijsten samengesteld over de landbouwkundige aspecten van de Euromarkt.
Aangezien hiervoor ook belangstelling bleek te bestaan buiten het Ministerie,
werden deze lijsten in de loop van 1962 in gestencilde vorm gepubliceerd met
toelichtende tekst in het Nederlands en het Engels. Het aantal abonnees was
per 31 december 1962 36, waarvan 12 in het buitenland.
Literatuurrapporten
Het door ir. J. F. W. Essenburg samengestelde literatuurrapport over 'Het
* Deze vermindering wordt veroorzaakt door het feit dat de literatuurlijsten over de
Euromarkt nietmeerin ditaantalzijn inbegrepen.
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verband tussen de kiemkrachtsbepaling van zaaizaden in het laboratorium en
deopbrengsttevelde'werd,voorzien van commentaar doordr.ir.A.F.Schoorel,
gepubliceerd in 'Resultaten van Zaaizaadonderzoek II' en verscheen verder als
no. 26 in de reeks Literatuuroverzichten van Pudoc.
In opdracht van de Stichting voor Agrarisch Onderzoek ten behoeve van Nederlands Nieuw-Guinea werd samengesteld:
ir. J. F. W. Essenburg. De mechanische verwerking van oogst- en andere gegevens in het kader van de plantenveredeling.
ir. J. F.W. Essenburg. De veredeling van Cocosnucifera L. var. typica.
ir. T. Eernstman. De fysiologische diagnose van de bemestingseisen voor
Hevea brasiliensis Muell. A.
Voor het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten
kwamen de volgende literatuurrapporten tot stand:
ir.C.D.Voogd.De invloed van prijs en inkomen opde afzet van groenten en
fruit in de EEG-landen.
ir. C. D. Voogd. Het pectine in de aardappelknol speciaal met betrekking tot
deconsumptiekwaliteit ende verwerking.
Ir. T. Eernstman schreef aan de hand van gegevens uit een in 1961 gereed
gekomen literatuurrapport enige artikelen voor het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, getiteld 'De invloed van het micro- en het macroklimaat en van isoleringsmaatregelen op het optreden van enzoötische of viruspneumonie bij
varkens'. Van deze artikelen werden er twee opgenomen in de jaargang 1962
(deel 87, aflevering 14 en 18) van genoemd tijdschrift.
Het in 1961 gereedgekomen, door ir. T. Eernstman vervaardigde, literatuuroverzicht met enige hypothesen 'The function of some phenolic compounds,
ascorbic acid and wound periderm in the resistance of potatoes to potato scab' l "
werd onder de leden van de werkgroep Aardappelschurft in gestencilde vorm
verspreid.

Documentatie Oosteuropese landbouwkundige literatuur
In de organisatie van de documentatie over Oosteuropese landbouwkundige
literatuur kwam geen verandering. Wel hebben wij kunnen bemerken dat deze
documentatie langzamerhand meer bekendheid krijgt en er daardoor een toenemende vraag naar gegevens en diensten is. Wij laten een kort overzicht van
de activiteiten in 1962 volgen.
Een volledig jaaroverzicht is gepubliceerd in Documentatie Oosteuropese
Landbouwkundige Literatuur 4 (1963) 1.
1. Systematisch gerangschikte titeldocumentatie
In totaal werden opgenomen 8 330 vertaalde titels (1961: 8000; I960:
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5 000), waarvan 6260 uit het Russisch. Deze titels zijn voor het belangrijkste gedeelte afkomstig uit het Russische referatenorgaan Referativnyj
Zurnal Biologija en voorts uit Hungarian Agricultural Review, Ungarische
Agrar-Rundschau, Landwirtschaftliches Zentralblatt-Landtechnick, Inhaltverzeichnisse Sowjetischer Fachzeitschriften-Abt-4 (DDR), Landwirtschaftliche Literatur der Tsechoslowakei, Zentralblatt der Bulgarischen Wissenschaftlichen Literatur-, Land- und Forstwirtschaft, Veterinärmedicin, Polish
Technical Abstracts en World Economies and Rural Sociology Abstracts.
Bovendien bevat deze documentatie literatuurlijsten over talrijke onderwerpen.
2. De tweemaandelijkse mededelingen 'Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur'
Dezegestencildemededelingen bevatten eenkeuzeuitdeonder 1genoemde
titels. Opgenomen werden 4 800 titels (1961: 4400; I960: 2 100).
Bovendien bevatten deze mededelingen overzichten van nieuw verschenen
literatuur met betrekking tot bibliografieën, het documentatiewezen, het
bibliotheekwezen en het vertaalwezen (bijv. nieuwe woordenboeken).
Uit het kaartsysteem van geregistreerde vertalingen werden ongeveer 460
titels in D.O.L.L. opgenomen.
De rubrieken 'Korte Berichten' en 'Vertaalwezen' bevatten mededelingen
over mogelijkheden voor het verkrijgen van vertalingen, lijsten van vaktijdschriften, nieuwsoverdocumentatie in Oost-Europa eneenlijst van door
Pudoc vervaardigde vertalingen.
Nummer 3van dezejaargangwasgeheel gewijd aan hetgeen in Nederland
aanwezig is aan Oost- en Middeleuropese literatuur.
Dit nummer bevat:
Ie. een lijst van in Nederlandse bibliotheken aanwezige Oost- en Middeleuropese tijdschriften;
2e. een lijst van in Nederland aanwezige Engelse 'cover-to-cover translations';
3e. een lijst van Russische tijdschriften die voorzien zijn van Engelse
samenvattingen en/of inhoudsopgaven.
De oplaag van D.O.L.L. bedroeg eind 1962 375 stuks, waarvan 78 naar
het buitenland werden verzonden.
3. Referatendienst
Aan instituten en aan leden van de Vereniging van Vrienden werden in
totaal 739 referaten in een toegankelijke taal geleverd (1961: 420).
4. Literatuurlijsten
Op verzoek werden ongeveer 10 literatuurlijsten samengesteld. Daaren28

boven werden vele tientallen literatuurinlichtingen gegeven.
5. Vertaaldienst
Van de vertaaldienst werd in 1962 betrekkelijk weinig gebruik gemaakt,
ondanks de bijzonder lageprijs van ƒ 6,— per bladzijde. Geleverd werden
28 vertalingen uit Oosteuropese talen (1961: 15; I960: 30).
6. Kaartsysteem van landbouwkundige en biologische vertalingen
In dit kaartsysteem worden de titels opgenomen van in het Westen gemaaktevertalingen, alsmede de titels van vertalingen op ons vakgebied die
voorkomen in het Oostduitse tijdschrift 'Bibliographie der deutschen
Ueberzetzungen aus den Sprachen der Völker der Sowjetunion und der
Länder der Volksdemokratien, Abteilung 1'. Er is een systeem op auteursnamen en een volgens UDC geordend systeem. In totaal zijn thans in
deze systemen 4 500 titels van vertalingen opgenomen.
7. Vertalingen van inhoudsopgaven
Ten behoeve van de bibliotheek van de Landbouwhogeschool en verscheidene instituutsbibliotheken werden inhoudsopgaven van Oosteuropese tijdschriften en van boeken vertaald.
8. Mondelinge vertalingen en inlichtingen
Ten slotte kunnen nog worden genoemd de mondeling gegeven inlichtingen en de contacten die ten behoeve van deeigen dienst en van anderen
werden onderhouden met Oost- en Middeleuropese bibliotheken en documentatiediensten, in het bijzonder over het verkrijgen van fotocopieën,
microfilms e.d.
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Bijlage 1

Gegevens over het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwiocumentatie. Afgesloten op 1 mei 1963.
Oprichting
Het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie werd opgericht door de toenmalige Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening bij notariële akte van 30 oktober 1957.
Doelstelling
Art. 3 lid 1van de statuten luidt als volgt:
De Stichting heeft ten doel de bevordering van de landbouw door:
a. voor zover het publikaties betreft:
het verlenen van hulp aan instellingen van landbouwkundig onderzoek bij de
vormgeving, het uitgeven en verspreiden van hun publikaties;
het uitgeven van publikaties;
het adviseren omtrent het verlenen van subsidies aan wetenschappelijke tijdschriften, waarin de instellingen van landbouwkundig onderzoek plegen te
publiceren;
het verzorgen van vertaalwerk;
de vorming van landbouwkundige redacteuren.
b. voor zover het de documentatie betreft:
het verzorgen van een centrale literatuurdocumentatie op het gebied van de
landbouw en het onderhouden van contacten met gespecialiseerde literatuurdocumentaties;
het geven van inlichtingen uit de landbouwkundige literatuur;
het verrichten van uit deze werkzaamheden voortvloeiende publikaties;
het geven van adviezen en instructie over literatuurdocumentatie;
het verbeteren en aanvullen van classificatiesystemen voor de landbouw en het
ontwikkelen van documentatietechnieken.
Naam
De afkorting Pudoc iseen samentrekking van de woorden publikaties en documentatie.
Het vignet iseengestileerdevoorstelling van een blad, als symbool van de landbouw, waaruit een publikatie groeit.
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Adres: Generaal Foulkesweg 1A, Wageningen.
Telefoonnummers:
Directie

(08370) 3783 en 2660
huis: (08379) 2083
(08370) 3783
(08370) 3783
(08370) 2660

Afdeling Algemene Zaken
Afdeling Publikaties
Afdeling Documentatie
Vertegenwoordiger op het
Ministerie vanLandbouw en Visserij (070) 814141, toestel 2084
Gironummer: 958146
Bankier: Nutsspaarbank, Wageningen
Bestuur
Prof.dr.V.J. Koningsberger
te Bilthoven, voorzitter
Prof. ir.F. Hellinga
te Wageningen, ondervoorzitter
Dr. J.G.ten Houten
te Wageningen, secretaris
Ir. J. A.Emmens
te Leersum
Ir. D.S.Tuynman
te 's-Gravenhage
Ir. L.de Rijke
te 's-Gravenhage

Ir.H.deBoer
te Zeist

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

In debestuurssamenstelling kwam in 1962 geen wijziging.
Organisatie en personeel
Directeur
Secretaresse
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Ir. D.J. Maltha
Mevr.A.M.Elzenga

Afd. Alg. Zaken
Hoofd
Administratie

Postbehandeling

J. F. G. van den Bergh
Mej. A. J. C. Valk
Mej. J. F. J. H. Wien
Mej. L. Etty
Mej. H. van den Born
D. van den Born

Afd. Publikaties
Hoofd
Redacteuren

Revisor Engels

Mr. A. Rutgers
Mr. C. A. M. Franssen
T. Goedewaagen
Ir. F. van Gogh
M. J. M. Osse
J. E. Wilson

Afd. Documentatie
Actieve documentatie
Hoofd, tevens plv. hoofd
afd. Documentatie
Referenten

Passieve documentatie
Hoofd
Literatuuronderzoekers
Administratie
Vertegenwoordiger op het
Ministerie van Landbouw en
Visserij
Documentatie Oosteuropese
landbouwkundige literatuur
Attenderingsdienst
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G. Koster
J. H. Bijdendijk
H. Hovius

Ir. J. F.W. Essenburg
Ir. T. Eernstman
Ir. C.D. Voogd
W. A. Abrahamsz

F. A. Sneepels

Dr. G. K. Horvâth
Ir. T. G. van Alphen
J. G. Boelsums

Bijlage 2
In I962 gepubliceerde Verslagenvan Landbouwkundige Onderzoekingen
No.

Auteur

Aantal
pagina's

Titel

Instelling

MAKKINK, G. F.

Vijf jaren lysimeteronderzoek
Een hydrologische studie
Five years of lysimeter
research
A hydrologie study

Instituut voor Biologisch en
Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen,
Wageningen

ca
180

68.2

MAKKINK, G. F.
EN H. D. J. VAN
HEEMST

Het berekenen van de waterbalans van de Schroewegpolder op Walcheren
Calculation of the waterbalance of the Schroewegpolder in Walcheren

Instituut voor Biologisch en
Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen,
Wageningen

24

68.3

ROORDA VAN
EYSINGA, J. P. N. L.

Bemesting met stikstof van
kropsla geteeld in het voorjaar onder glas
Nitrogen
fertilization
of
cabbage lettuce grown in
greenhousei in spring

Proeftuin 'Noord-Limburg',
Venlo en Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid,
Groningen

32

68.4

DIJKSTRA, N. D.
EN
P. J. J. PHILIPSEN

Onderzoek naar de voederwaardeverliezen bij hooiwinning met behulp van
ventilatie
Investigations on the feeding value losses in haymaking by use of ventilation

Instituut voor Veevoedingsonderzoek 'Hoorn', Hoorn,
Instituut voor Bewaring en
Verwerking van Landbouwprodukten, Wageningen

64

68.5

HERMSEN, J. G TH.

Bastaard-necrose bij tarwe
Hybrid necrosis in wheat

Instituut voor Veredeling
van Landbouwgewassen,
Wageningen

68.6

ROORDA VAN
EYSINGA, J. P. N. L.

Fosfaatwerking van stalmest
en afgewerkte champignonmest bij kropsla onder glas
Phosphate effect of farmyard manure and spent
mushroom compost on lettuce in greenhouses

Proeftuin 'Noord-Limburg'
Venlo en Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid,
Groningen

24

68.7

DOORN, A. M. VAN
J. L. KOERT EN
J. KREIJGER

Onderzoekingen over het
optreden van koprot (Botrytis allii Munn) bij uien.
Investigations on the occurrence and the control of
neck rot (Botrytis allii
Munn) in onions

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek,
Wageningen
Instituut voor Bewaring en
Verwerking van Landbouwprodukten, Wageningen,
Stichting Nederlandse Uienfederatie, Middelharnis

96

** 68.1

36

140

No.

Aantal
pagina's

Auteur

Titel

Instelling

MARIS, B.

Analyse van aardappelpopulaties ten dienste van de
veredeling
Analysis of potato populations as an aid m breeding

Stichting voor Plantenveredeling, Wageningen

DIJKSTRA, N. D.,
H. J. WEIDE EN
P.W. M. ADRICHEM

Vergelijkend onderzoek over
de verteerbaarheid van ruwvoeder door hamels en door
melkkoeien
A comparison of the digestibility of roughage by
wethers and by dairy cows

Instituut voor Veevoedingsonderzoek 'Hoorn', Hoorn

Bewaring van voederbieten
Deel I
Storage of fodderbeets
Volume I

Instituut voor Biologisch en
Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen,
Wageningen

140

Silage als enig ruwvoeder
voor melkvee
Proefneming IV
Grass-silage as sole roughage
for dairy cows
Experiment IV

Instituut voor Veevoedingsonderzoek 'Hoorn', Hoorn

48

' 68.12 BURG, P. F. J.

Interne stikstofbalans, produktie van droge stof en
veroudering bij gras
Internal nitrogen balance,
production of dry matter
and ageing of herbage and
grass

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen

140

' 68.13 VINK, A. P. A.
e.a.

Enkele onderzoekingen over
de bodemgeschiktheidsclassificatie voor akker- en weidebouw
Some investigations about
the soil suitability classification for arable land and
pasture

Stichting voor Bodemkartering, Bennekom

104

:

Contribution to the control
of Fascioliasis. Studies on
the variation in number of
Fasciola Hepatica eggs excreted by cattle and sheep,
with applications to the
screening of fasciolicides

Centraal Diergeneeskundig
Instituut, Rotterdam

176

* 68.8

68.9

' 68.10 BAKERMANS,
W. A. P.

68.11 DIJKSTRA, N. D.

68.14 DORSMAN, W.
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212

24

No.
1

68.15

Aantal
pagina's

Auteur

Titel

Instelling

BEEFTINK, W. G.,
M. KEULS EN
J. BÜTIJN

Tien jaar onderzoek op
NPK-bemestingsproefvelden
met Cox's Orange Pippin in
Zeeland
Ten years of research on
NPK-fertilizer
experiments
with Cox's Orange Pippin
in the Province of Zeeland

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond,
Wilhelminadorp

Een bodemkartering van het
Tuinbouwcentrum
'De Streek'
A Soil Survey of the Horticultural centre 'De Streek'

Stichting voor Bodemkartering, Bennekom

204

Tripsen in vlas en hun betekenis voor de vlascultuur
Thrips in flax and their importance in flax cultivation

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek,
Wageningen

88

.16 ENTE, P. J.

68.17 FRANSSEN, C. J. H.
EN W. P. MANTEL

Tevens als proefschrift verschenen.
Op 31 december 1962 nog in druk.
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Bijlage 3
Overzicht van de verschillende werkzaamheden van de afd. Documentatie ingedeeld naar vakgebied.
Referaten
lange
korte

Rubriek

Maatschappelijke wetenschappen .
Onderwijs
Handel en verkeer
Zuivere wetenschappen
. . . .
Taalwetenschap
Natuurwetenschappen
. . . .
Toegepaste wetenschappen . . .
Geneeskunde, hygiëne
. . . .
Diergeneeskunde
Ingenieurswetenschappen
. . .
Landbouw in het algemeen . . .
Landbouwbedrijfsleer
. . . .
Gebouwen en landbouwwerktuigen
Bodemkunde
Landbouwkundige werkzaamheden
Cultuurtechniek
Bemesting
Ecologie e.d.
Planteziekten
Landbouwplantenteelt
. . . .
Bosbouw
Tuinbouw in het algemeen . . .
Fruitteelt
Groenteteelt
Sierteelt
Veeteelt
Veevoeding
Zuivel
Andere dierlijke Produkten . . .
Bijenteelt
Jacht, Visserij
Huishouding en voeding . . .
Bedrijfswetenschappen
. . . .
Technologie en industrie . . .
Planologie e.d
Recreatie
Aardrijkskunde, geschiedenis,
biografie
Diversen

39

<1
7,6
1,3
1,4

1,1
<1
<1
1,1
8,5
3,0
6,6
2,2
3,4
1,2
3,8
3,2
19,0
<1
<1
2,9
2,9
<1
10,7
9$
4,3
<1

<1
<1
<1
<1
<1

<1
9,7
1,4
2,8
<1
1,8
<1
<1
1,4
1,1
6,0
3,0
4,8
2,7
2,4
1,1
2,2
<1
3,4
13,8
2,8
1,1
4,0
4,1
2,4
10,9
9,1
3,3
<1
<1
<1
<1
<1
1,1
<1
<1
<1

Literatuurlijsten

7,2
2,2
1,7
6,9

2,2
2,2
6,0
<1
2,6
2,6
<1
1,3
2,6
<1
3,0
13,3
2,2
6,4
3,9
4,3
3,4
11,2
2,6
6,9

<1

2a
<i

Inlichtingen
WageDen
ningen
Haag
1,2
2,9
1,2
<1

<1
15,9
1,4
3,8

7,6

2,0

2,4
<1
11,9
1,9
52
<1
2,4
2,4
4,8

<1
1,1
2,0
23,1
2,0
3,5
1,4
1,1
<1
<1

2,9
10,0
<1
1,2
1,9
1,9
<1
4,8
7,1
2,4
<1
<1
<1
<1
<1
3,8
1,9

<1
6,6

2,4
<1

3,8

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

ia
<1

Bijlage 4
Door deafdelingDocumentatie in 1962 vervaardigde literatuurlijsten en literatuuroverzichten
Datum van
afsluiting in 1962

Onderwerp

UDC n r .

Aantal
titels

MAATSCHAPPELIJKE WETENSCHAPPEN

Stad. enplatteland

301.185.2:63

22

14 sept.

Het lezen van ie plattelander

301.185.2:63(492)

10

15 nov.

Migratie{boeken)

325

18

8 febr.

Enige boeken over arbeidsleer en arbeidsfysiologie

331

16

8 jan.

Voor welke vraagstukken wordt de melkveehouderij geplaatst door de invoering
van de 5-daagse werkweek en hoe kunnen
deze vraagstukken worden opgelost?

331:63

40

22 jan.

Het borgstellingsfonds voor de landbouw
{aanvullende lijst)

332.71:63(492)

20

10 jan.

Gecombineerd

334:63

2 okt.

werktuigengebruik

119

Coöp. melkveestallen in Denemarken

334:63(489)

6

28 mei

Verticale integratie in de pluimveemesterij

338.83:63

4

12 april

Hulp aan minder ontwikkelde

338.984.4

18

22 okt.

Doel en wezen van de EEG

338.984.4(4)

16

342.54(4)

33

351.823.1

20

Structuurbeleid in de landbouw

351.823.1(492)

28

Graanwetten

351.823.1:633.1

10

368.5

30

1 juni

9 aug.

Landbouw(boeren)organisaties
markt.
Landbouwpolitiek
wereld

15 nov.
6 febr.
14 mei

gebieden

en de Euro-

in de EEG en m de

okt.

ONDERWIJS

23 nov.

De leer- en onderwijsmachine

37

20 dec.

Enkele publikaties over de verhouding en
integratie van landbouwvoorlichting, -onderzoek en -onderwijs

37:63

13

19 nov.

Schoolboerderijen

37:63

10

40

2

UDC nr.

Aantal
titels

Didactiek en methodiek van het landbouwonderwijs

37:63

14

Ontstaan en ontwikkeling
bouwhogeschool

378.963

13

De melksanering

38:637.1(492)

80

Landbouwkundige aspecten van de Euromarkt. 133—138

38(4):63

1 juni

Veemarkten in Nederland

38(492):636

13

4 juni

Veehandel en veemarktwezen
land

38(492):636

45

Datum van
afsluiting in 1962

_ ,
Onderwerp

19 nov.
18 sept.

van de land-

HANDEL EN VEEKEER

3 mei
30 mei

in Neder-

109

ZUIVERE WETENSCHAPPEN

Wiskundige verwerking

18 jan.

,

51

6

Statistiek toegepast op biologische experimenten

519.2

14

26 april

Pectine

547.458.88

11

14 sept.

Invloed van meteorologie op dieren

551.58

8

14 sept.

Invloed van meteorologie op de oogst

551.58

16

13 maart

Enige boeken over plantenmorfologie,
-anatomie en -systematiek

58

13

Boeken in het Engels over botanie

58

25

Groeistoffen
deren

581.14:577.17

20

27 juli

Wortelgroei van meerjarige gewassen in
de tropen

581.144.2

12

11 mei

Bouw en levensverrichtingen
cellen

581.37

13

Carotinegehalte m groene planten en
luzernemeel

581.192

36

tropische en subtropische flora's

581.9

Plantensystematiek

582

5 juli

8 aug.

1 okt.
20 maart
21 maart

om beworteling te bevor-

van plante-

30 aug.
Zwanenbloem

(Butomus

umbolatus),

582.536

5
30

6

31 aug.
Boeken over imsekten, in het bijzonder
vliegen, aanwezig in de Bibliotheek LH.

595.7

12

11 april
14 sept.

Ecologie van msekten

595.7

12

41

Datum van
afsluitingin 1962

Onderwerp

Aantal
titels

UDC n r .

DIERGENEESKUNDE

1 febr.

Diergeneesmiddelen (VSA )

619

2 okt.

Leverbotziekte

619:61636002.951.22

5 okt.

22 mei
5 jan.

46
7

Besmettelijk verwerpen bij runderen
(Brucellosis, Abortus* Bang) (aanvullende
lijst van 28-4-1953)

619:616.981.42

Dikbillen, paardebillen, steenbïllen

619.636.2

6

Ziekten bij kalveren

619.636.2

42

40

INGENIEURSWETENSCHAPPEN

De beplanting van wegen (aanvullende

23 april

625.11

23

lijst)
27 juli

Gebruik van bitumen in de landbouw

1 maart

Damodar Volley Project

626.8

21

627.82

11

22 mei

Stof veroorzaakt doorlandbouwmachines

628

8

14 sept.

Zout uitzeewater

628

6

LANDBOUW IN HET ALGEMEEN

Enkele eenvoudige boekjes over het door
scholieren veel gevraagdeonderwerp 'Op
en om de boerderij' (soorten boerderijen,
landbouwgewassen, groenten en dieren)

63

16

5 april

Enige boeken over landbouwvoorlichting

63:061.66

12

5 juni

Vergelijking van voorlichtingsmiddelen

63:061.66

15

20 febr.

Geschiedenisvan de landbouw na 1880
i.v.m. mechanisatie

21 maart

LandbouwgesMedenisvan Westerwolde
en het aangrenzendeDuitsegebied

23 okt.

Enige boeken over tropische landbouw
in het Nederlands op het niveau van de
Middelbare Landbouwschool

63(213)

9

31 jan.

Enige boeken over tropische landbouw
in het Frans

63(213)

14

5 sept.

Landbouw in Luxemburg

20 febr.

Overzicht van verschillende sectoren van
de Nederlandse landbouw in 1961 m de
landbouwpers

29 aug.

Landbouw in Jordanië

42

63:93
63:93(492.72)

63(435.9)
63(492)

63(569-5)

9
10

18
100

15

Datum van
afsluiting in 1962

,

UDC n r .

"

Aantal
titels

24 jan.

Enige literatuur over de landbouw m
Vietnam

63(597)

7

22 okt.

Vergelijking Nederlandse en Amerikaanse
landbouw

63(73)

6

28 nov.

Landbouw in

63(951)

32

27 juli

Programma's' van landbouwkundig
zoek 'm het buitenland

63.001.5

7

Nieuw-Guinea
onder-

LANDBOUWBEDRIJFSLEER

14 sept.

Grootte van boerderijen in de VSA

631.116(73)

11

10 okt*

Gemengde bedrijven m Brabant en Limburg

631.116.3(492.
93+492.94)

20

631.2

16

GEBOUWEN EN LANDBOUWWERKTUIGEN

10 aug.

Rentabiliteit van de

boerderijenbouw

11 okt.

De boerenwoning, m het bijzonder het
verbouwen

631.2:728.6

12

29 aug.

Boeken over trekkers en werktuigen in de
Franse taal

631.3(44)

11

9 febr.

Ploegristers en ploegsnelheden

631.312

18

5 nov.

Ventilatoren in de landbouw

631.362

46

9 mei

Het beproeven van trekkers

631.372

11

631.4(5+6+728/
729+8+9)

10

KENNIS VAN DE GROND

Boeken in het Engels over
in tropische landen

8 aug.

bodemkunde

Betrekking tussen vegetatie en chemische
samenstelling van veengronden

631.411.9

5

27 april

Sporenelementen in tropische gronden

631.416.8

50

13 dec.

Enige Nederlandse boeken over landbouwscheikunde

631.42

5

Invloed van de bodemtemperatuur op de
ontwikkeling van land- en tuinbouw gewassen (literatuur na 1950)

631.436

32

25 juli

Het stuiven van zandgronden en de bestrijding van zandverstuivingen in Nederland
[aanvullende lijst)

631.459(492)

17

22 maart

8 nov.

43

Datum van
afsluiting in 1962

_ ,
«w«P

0 n d

DDC nr.

Aantal
^

LANDBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

9 okt.

Plantenteelt in watercultuur

631.589.2

13

.7 juli

Plantenteelt zonder aarde

631.589.2

13

CULTUURTECHNIEK

9 okt.

Boeken over drainage

631.62:626.845

12

3 mei

Om-stortingsmaterialen bij drainage op
zand- en leemgrond

631.62:626.862

9

Glasvezel als afdekkingsmateriaal bij
drainage

631.62:626.862

8

16 okt.

BEMESTING

16 juli

Magnesium als meststof (literatuur 1957—
1962)

12 jan.

Bemesting met C02 (aanvullende lijst)

11 mei

Vloeibare meststoffen

4 sept.

631.811.6
631.811.9
631.816.3

100
6
25

De techniek bij het kalkstrooien

631.822

6

14 juni

Organische bemesting op humusrijke kleigrond

631.87

6

19 april

Verwerking van varkensmest tot compost

631.879-4

8

632.95

5

DIVERSE VRAAGSTUKKEN

15 febr.

Enige boeken over landbouwecologie
PLANTEZIEKTEN ENZ.

3 mei

Boeken over planteziekten in de Vfanse
taal

Gil

11 okt.

Het voorkomen van aaltjes in het buitenland

632.651

18

18 mei

Tegengaan van wildschade

632.66

20

14 febr.

Enkele publikaties over in Nederland gebruikte groeistoffen,
bestrijdingsmiddelen
en meststoffen

632.95

12

12 jan.

5

Produktie en aanwending van onkruid- en
insektenbestrijdingsmiddelen

11 okt.

Resistentie tegen insecticiden en myticiden

30 okt.

Vungiciden

44

632.95.025.8
632.952

8
14

Datum van
afsluiting in 1962

Onderwerp

UDC n r .

Aantal
titels

LANDBOUWPLANTENTEELT

17 dec.

Tropische gewassen die als kamerplant
worden gebruikt

633/635(213)

45

12 dec.

Enkele Nederlandse boeken over akkeren weidebouw

633

10

11 jan.

De teelt van stoppelgewassen

633.631.584

20

30 aug.

Gehalten aan sporenelementen in granen

633.1:58

25

6 dec.

van tarwe in semi-i

633.11:631.8

Veredeling op koude-resistentie bij mais

633.15:631.52

25

19 jan.

Generatieve en vegetatieve

633.2

20

18 april

Grasdrogerijen; machines en installaties

633.2:631.362.6

44

Enkele boeken over elektrische afrastering
en rantsoenbeweiding

633.2.03:631.1

10

Invloed van urine op grasland

633.2.03:631.8

6

5 sept.

De chemische samenstelling van Anthoxanthum odoratum

633.21/28

7 nov.

hoeken over de teelt, veredeling en ziekten van de aardappel

633.491

12 jan.

Aardappelsorteermachines en aardappelbewaarplaatsen voor zover het technische inrichtingen betreft

633.491:631.362.4

33

17 mei

N-ureumbemesting
blad

633.491:631.8

18

18 mei

Boeken over vezelgewassen en vezel-

633.5

20

24 april

Bladanalyse van suikerriet

633.61:58

45

10 jan.

Suiker in Indonesië (voor 1940)

633.61(910)

11

Opbrengst van suikerbieten

633.63

40

1 juni

2 okt.
10 juli

9 jan.

ontwikkeling

van aardappel via het

10

Boeken over suikerbietenteelt
landse en Engelse taal

in Neder-

633.63

8

17 okt.
24 okt.

Suikerbietenteelt in Israël en omringende
landen

633.63

25

18 mei

Mechanisatie van de suikerbietenteelt
Nederland

633.63

20

Suikerbieten in China

14 sept.

45

in

633.63(51)

9

Datum van
afsluiting in 1962

Onderwerp

UDC nr.

18 mei

Ziekten en plagen bij suikerbieten

633.63:632

22 okt.

Enige boeken over de geschiedenis van de
thee-, koffie- en cacaoteelt

633.7

6

19 jan.

Tabak (zaad en zaailingen)

633.71

13

2 nov.

Kola

633.76

6

4 mei

Peper (aanvullende lijst)

633.841

21

14 juni

Vernonica anthelmintica

633.85

10

25 april

Bladanalyse van olijven

633.852.73

7

30 okt.

Sojabonen (aanvullende lijst)

633.853.52

4

Enige publikaties over de rubbercultuur

633.912.1

7

6 maart

(Ironweed)

Aantal
titels
15

BOSBOUW

8 maart

Enige boeken over bosbedrijfsregeling, bosbedrijfseconomie, houtteelt, boshuishouding en houtmeetkunde

634.0

14

19 nov.

Boeken over bosbouw

634.0

10

18 juli

Bosbouw in Mexico

634.0(72)

30

20 juli

Ziektebestrijding in de bosbouw

634.0.4

12

Enkele publikaties over de populierenteelt
(in het bijzonder de rentabiliteit van deze

634.0.176.232
Populus: 651

10

6 nov.

FRUITTEELT

10 juli

Invloed van groeistoffen op vruchtval en
vruchtzetting van meerjarige gematigde
en tropische vruchtbomen

14 nov.

Bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de
Nederlandse tuinbouw

634.1/635.9(492)

22

19 nov.

Boeken over fruitteelt

634.1/.8

17

14 sept.

Enige boeken over tropische fruitteelt

634.1/.8(213)

16

Schade aan fruitbomen door overstroming
met zout water

634.1/.8:632

15

30 okt.

Bestuiving van vruchtbomen door bijen

634.1/.8:58

12

19 juli

Invloed van bemesting op vruchtval en
vruchtzetting van meerjarige gematigde en
tropische vruchtbomen

634.1/.2

30

27 juli

Boeken over citrus*

2 maart

46

634.1/.2

634.3

70

40

Aantal
titels

Datum van
afsluitingin 1962

Onderwerp

UDCnr.

18 juli

Teelt van subtropische vruchten

634.3(569.4)

15

27 juli

Guava

634.42

10

27 juli

Boeken overmango

634.44

3

Koelruimten aan boord van schepenvoor

634.771:631.56

6

25 april

Ananas(boeken)

634.774

3

15 maart

Wijnbouw

634.8

4

25 april

Bladanalyse van Vitus vinifera

634.8:58

14

Groenteteelt voor conservenindustrie

635.1/.8

40

C02 voorziening in kassen

635.1/.8:631.8

13

Uienteelt (in de Duitsetaal)

635.25

15

5 april

Enige literatuur over aspergeteelt

635.31

16

14 febr.

PhomaUngarn bij koolgewassen

635.341.36

17

16 jan.

Waterkers

635.561

37

14 juni

Boeken over komkommers en tomaten

635.63

10

Invloed van plantgoed en potgrond op de
opbrengstvan tomaten

635.64:631.5

35

Fotoperiodiciteit bij tomaten. Lichtmeting
inkassen

635.64:631.54

12

1 nov.

GROENTETEELT

22 nov.
9 aug.
29 okt.

2 okt.
30 jan.

BLOEMENTEELT

Sierplanten (Begonia,Ceropegia en
Philodendron)

9 aug.

Tijdschriften op het gebied vansierteelt

635.9

12

9 aug.

Boeken over sierteelt en bloembollenteelt

635.9

12

19 nov.

Boeken overboomkwekerij

635.9

4

10 juli

Bloementeeltin de Euromarktlanden

635.9(4)

24

1 febr.

Orchideeën(boeken)

635.935.9

16

9 aug.

Boeken overrozen

635.937.344

8

1 febr.

Kozeonderstammen

635.937.344

16

13 febr.

Toepassingvan lage temperaturen bij bewaring van snijbloemen

635.966

16

11 april

Boehen over boomteelt

47

635.9

50

7 febr.

(A">B11
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Datum van
afsluiting in 1962

Onderwerp

UDC nr.

Aantal
titels

VEETEELT EN VEEVOEDING

Stalinrichting (Nederl. literatuur)

636.083.1

10

Korrel- en meelvoeders

636.085

27

Magnesium in de veevoeding

636.085.1:546

45

Ca en P en Ca/P in de veevoeding

636.085.1:546

21

23 maart

Waarschijnlijkheidsrekening in verband
met voeder- en genetische proeven

636.085.2

8

13 aug.

Smakelijkheid van mengvoeders

636.085.55

30

De mengvoederindustrie in de EEG

636.085.55(4)

10

26 okt.

De mengvoederindustrie in de EEG
{aanvullende lijst)

636.085.55(4)

33

11 jan.

Voedergranen en voedergraanpolitiek

636.086.1

16

17 juli

Bereiding en bewaring van gestoomde
aardappelen

636.086.491

16

30 jan.

Insecticiden in de veestapel

636.089

20

5 april

Houden en verzorgen van renpaarden

636.12

20

5 sept.

Voeding van rundvee {Ned. literatuur)

636.2.084

20

5 jan.

Voeding en opfok van kalveren

636.2.084.1

75

7 mei

Het mesten van stieren en ossen

636.2.084.52

21

4 sept.

Nederlandse literatuur over sporenelementen, antibiotica en hormonen in de rund-

636.2.085.1

15

24 aug.

Jodium voor jong rundvee

636.2.085.1:546

25

10 juli

Koolzaadschroot voor

19 april
5 sept.
16 juli
6 maart

1 maart

melkveevoeding

636.2.086.6

25

Spoeling (Nederlandse taal)

636.2.086.6

24

10 april

Meerlingen bij de geboorte van schapen
door middel van hormonen

636.3.082.456

28

12 jan.

Voeding van schapen en lammeren

636.3.084

50

7 mei

Het mesten van rammen en hamels

636.3.084.52

12

Kuilvoer aan schapen

636.3.085

17

Slachtkwaliteit bij schapen

636.3.088.3

15

636.4

30

636.4.083.1

15

8 nov.

14 juni
4 okt.

Varkensteelt en varkensmesterij
van na 1945)

22 nov.

Ventilatie van varkensstallen

3 aug.

48

{boeken

Datum van
afsluiting in 1962
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Onderwerp

UDC nr.

Aantal
^

8 febr.

Bouw van grote varkensstallen

636.4.083.1

5 sept.

Voeding van varkens (Ned. literatuur)

636.4.084

2 aug.

Dierlijke vetten in varkensvoeders (aanvullende lijst)

636.4.085.1

8

4 sept.

Nederl. literatuur over sporenelementen,
antibiotica en hormonen in de varkensvoeding

636.4.085.1

13

17 juli

Het gebruik van legbatterijen bij kippen

636.5.083.1

10

15 mei

Broiler konijnen

636.92

15

25 april

Boeken over vogels

656.93

6

10 april

Nertsfokkerij

636.93

25

(Ned. literatuur)

7
14

ZUIVEL

14 sept.

Geschiedenis van de zuivel in NoordBrabant

637.11(492.93)

18 jan.

Boeken over machinaal melken en handmelken

637.124/.5

10

1 nov.

Melkmachines van een bepaald melkleidingtype

637.125-2

9

5 juli

Toepassingsmogelijkheden

van calcium-

7

637.14

12

Kaas (boeken)

637.3

10

Kaasnjping (aanvullende lijst)

637.333.92

44

lactaat

10 okt.
20 dec.

ANDERE DIERLIJKE PRODUKTEN

14 nov.

Vleesverwerkende industrie (Nederland)

637.5

7

(aanvullende lijst)

22 okt.

Vlees in de Euromarkt

29 okt.

Slachtpluimvee en -verwerking

637.5(4)

70

637.517.5

20

TEELT VAN INSEKTEN EN REPTIELEN

12 maart

Zijderupsenteelt

638.2

29 nov.

Zuivering en verwerking van honing

638.16

120
20

JACHT, VISSERIJ

6 april

Bepalingen in diverse landen omtrent winning en bescherming van zeewier; kwaliteitsindeling (onzuiverheden en vochtigheidsgraad voor zeewier)

49

639.6

12
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UDC nr.

Aantal
titels

HUISHOUDING EN VOBDING

Gaarstomenvan rijst en de invloed daarvan op voedingswaarde en kwaliteit voor
de maalindustrie

18 jan.

6413

26

659.1

18

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

Reclame enmarktonderzoek

11 okt.

TECHNOLOGIE EN INDUSTRIEËN

2 nov.

Kweken van gist

663.1

24

9 april

Grondstoffen voor de bereiding van Vermouth

663.2

30

3 juli

ToepassingvanVinasse

663.5

32

5 febr.

Tabaksindustriein Nederland

663.97(492)

5

Zoethout voor dedropindustrie

664.1

6

Maalfijnheid

664.7

9

Drogen van groentenen fruit

664.8.047

10

Boeken over plantaardige vetten

665.3

10

16 okt.

Strokartonindustrie

676

10

20 nov.

Strokartonindustrie (aanvullende lijst)

676

8

14 nov.
4 dec.
18 jan.
8 maatt

PLANOLOGIE EN TUINARCHITECTUUR

Enkelepublikaties overdeIJpolders

711.2(492.62)

30

Stedelijkegroenvoorziening

711.583.7

37

Boeken over tuinarchitectuur

712

7

14 nov.

Boeken op het gebied van tuinaanlegen
tuinarchitectuur

712

17

29 maart

Japanse tuinarchitectuur

712(52)

30

6 juli
12 febr.
2 okt.

BIOGRAFIE

Publikatiesvan dr. ir. A. Vondeling

22 juni

912 Vondeling, A.

35

Fotocopieën van deze lijsten kan men bestellen bij het Centrum voor Landbouwpublikaties en
Landbouwdocumentatie, Generaal Foulkesweg la, Wageningen, telefoon (08370) 2660. Prijs
ƒ 0,12 per pagina. Eén pagina bevat 15—20 titels:
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