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ADVIESCOMMISSIE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVERZORGING

Wageningen, 20 juli 1973
Aan de voorzitter van het
College van Bestuur van de
Landbouwhogeschool
de Algemeen Directeur van het
Landbouwkundig Onderzoek van het
Ministerie van Landbouw en Visserij
onderwerp: rapport
Mijne Heren,
De door u ingestelde Adviescommissie Wetenschappelijke Informatie
verzorging biedt u hierbij haar rapport aan.
Voor een formulering van de opdracht en een samenvatting van de
hoofdlijnen zij verwezen naar het eerste gedeelte (gekleurde pagina's)
van het rapport.
De commissie is van mening dat door samenwerking beter voorzien kan
worden in de behoeften van gebruikers van informatie en tevens betere
kansen zullen ontstaan voor ontplooiing van personeel, werkzaam in
deze sector.

De beoogde samenwerking tussen Landbouwhogeschool en instellingen
van landbouwkundig onderzoek zal volgens de voorstellen van de
commissie gestalte krijgen in de oprichting van een wetenschappelijk
informatie centrum Wageningen. Een eventuele overgang van medewerkers
van de Landbouwhogeschool of van instituten naar dit nieuwe centrum,
waaraan men de stichtingsvorm zou kunnen geven, zal vanzelfsprekend
met grote zorgvuldigheid begeleid moeten worden. Als uitgangspunt
dient naar de mening van de commissie te gelden dat als gevolg van
een oyergang de rechtspositie van betrokkenen niet gewijzigd mag
worden in voor hen ongunstige zin.

De commissie realiseert zich dat de samenwerking in het bibliotheek
wezen in Wageningen andersoortig zal dienen te zijn dan die op het
gebied van de uitgeverij en van eenheden voor documentaire infor
matie en reproduktie. De yorm waarin deze samenwerking gegoten zal
kunnen worden, behoeft dan ook niet voor alle onderdelen van de
wetenschappelijke informatie-verzorging dezelfde te zijn.

- 2 -

- 2 -

Ten aanzien van de vorm en het tempo waarin de samenwerking zich
dient te realiseren, stelt de commissie een opzet in enkele fasen
voor. Na elke fase valt een beslissingsmoment: de partners kunnen
de aard en intensiteit van de samenwerking bijsturen. De commissie
is voorstander van een vlotte opeenvolging van de verschillende
fasen en verwijst hiervoor naar de tijdsaanduiding in het rapport.
Zij beveelt met klem aan dat zo spoedig mogelijk een begin wordt
gemaakt met de bundeling van krachten. De huidige situatie - met
hoeveel toewijding en ambitie de betrokken personeelsleden hun
werk ook verrichten - vraagt erom.
Eind maart van dit jaar heeft de commissie, met uw toestemming,
twee bijeenkomsten belegd, één voor personeel van Pudoc en één
voor personeel van de bibliotheek van de Landbouwhogeschool, waarin
zij een overzicht gaf van de hoofdlijnen van het ophanden zijnde
rapport. Tevens was er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van
vragen en het maken van opmerkingen. Enkele waardevolle suggesties
zijn toen naar voren gebracht, die hun weg vonden naar het rapport.
Het verslag van deze beide bijeenkomsten is u inmiddels toegezonden.
De commissie verwacht dat het ter hand nemen van de samenwerkings
maatregelen die zij voorstelt, zal leiden tot een betere dienst
verlening op het gebied van de wetenschappelijke informatieverzor
ging. In de documentaire informatie kunnen nieuwe vormen van ser
vice verleend worden aan onderzoekers en studenten. Op het gebied
van de uitgeverij kan het uitgeven van wetenschappelijke publikaties
met meer vakkundigheid in betere banen worden geleid; in de huis
drukkerijen kan efficiënter worden gewerkt en de relatie met de
particuliere bedrijven m.b.t. de uitbesteding van werk worden ver
beterd. Door gezamenlijke afspraken zullen professionele medewerkers
beter tot hun recht komen. Onderlinge afstemming van personeelsbeheer,
investeringspolitiek ten aanzien van kostbare technische hulpmiddelen
e.d. zal tot een doelmatiger verhouding tussen taken en middelen
leiden. Een grote waarde hecht de commissie aan een spoedige reali
sering van een nieuw gebouw. Reeds jaren bestaan plannen voor gecom
bineerde nieuwbouw van de LH-bibliotheek plus Pudoc. Het nieuwe
samenwerkingsverband zou een extra impuls aan deze plannen kunnen
geven.
Wat de budgettaire consequenties van de voorstellen betreft, brengt
de commissie het volgende onder uw aandacht. De samenwerking tussen
Landbouwhogeschool en instituten zal gestalte moeten krijgen binnen
het raam van de ontwikkelingsmogelijkheden van de beide soorten in
stellingen.
De Landbouwhogeschool enerzijds is gebonden aan haar begroting, die
past in de begroting van het Ministerie van Landbouw en Visserij
en samenhangt met de begrotingen van andere instellingen voor
wetenschappelijk onderwijs.
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De instituten voor landbouwkundig onderzoek anderzijds werken
binnen het kader van de Directie Landbouwkundig Onderzoek en
enkele andere directies van het Ministerie van Landbouw en
Visserij. De hiervoor gevoteerde gelden volgen het ritme van
de gedachtenvorming over het wetenschapsbeleid in Nederland.
Met de indiening van dit rapport beschouwt de commissie haar
taak als beëindigd en zij verzoekt dan ook décharge.
Met de meeste hoogachting,
ADVIESCOMMISSIE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVERZORGING

secretaris
Mansholtlaan 4
Wageningen
(08370) - 19145

ir. R. Maris
voorzitter
Salverdaplein 10
Wageningen
(08370) - 83795
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De tekst van dit rapport staat op de rechterpagina's. Op sommige
linkerpagina's zijn citaten uit de literatuur vermeld. Deze
illustreren of ondersteunen de tekst; soms ook zijn zij ermee
in tegenspraak.
Op deze wijze wordt de lezer betrokken bij een discussie over
wetenschappelijke informatieverzorging, die op vele gebieden
aan de gang is.
De taken die ter bevordering van een optimale verspreiding van de wetenschappelijke en tech
nische informatie in Nederland ter hand dienen te worden genomen

De organisatie van de verspreiding van wetenschappelijke en technische informatie dient,
zoals al in hoofdstuk II werd opgemerkt, de gehele cyclus van handelen te omvatten, be
staande uit :

1

het presenteren van nieuwe kennis op zodanige wijze, dat anderen ervan gebruik kun
nen maken en eventueel dat computers de gegevens kunnen lezen.

2

het verzamelen, bewaren, beheren, ontsluiten en weer ter beschikking stellen van die
vastgelegde kennis.

3

het bevorderen van het gebruik van de vastgelegde kennis als basis voor toepassing
en voor nieuw origineel onderzoek.
Aan deze drie groepen van handelingen moet in hun onderlinge samenhang aandacht worden
gegeven. Zou men zich bijvoorbeeld beperken tot de organisatie op het gebied van de tweede
groep van handelingen, dan zou men het risico lopen een systeem op te bouwen dat de schep
pers, die tevens de gebruikers van de kennis zijn, niet bevredigt, en dat de rol van onder
meer de uitgevers zou verwaarlozen.
Wel is de tweede groep handelingen, die verricht wordt door o.a. bibliotheken, documentatieinsteilingen, redacties van bibliografische reeksen, manuscriptendepots, computercentra, het
meest in het oog vallende deel van het complex informatieverspreiding. Het omvat de enorme
machinerie nodig om nationaal en internationaal de geproduceerde kennis te hanteren. Hoe
groot en ingewikkeld dit deel ook moge lijken, de werkgroep is van oordeel, dat de moderne
techniek ons in staat stelt, uiteraard mits arbeidskrachten en financiën beschikbaar zijn, dit
onderdeel te beheersen.
Daarnaast dienen echter nieuwe wegen te worden gevonden om de wetenschappelijke werkers
individueel in staat te stellen eigen kennis vorm te geven en van andermans kennis gebruik
te maken. In de kring van de wetenschappelijke werkers zelf dient dit probleem te worden
aangevat. Ook dient te worden onderzocht of de moderne computertechnologie wegen opent
voor de wetenschappelijke onderzoeker om zelf op doelmatiger wijze dan met gebruikmaking
van de tweede sector eigen kennis op zodanige wijze vast te leggen dat hij deze te zamen met
de kennis van anderen rechtstreeks kan terugvinden.
Dit geheel dus dient voor Nederland op moderne leest te worden geschoeid en efficiënt te
worden georganiseerd. Waar reeds zo vele vakorganisaties het zich terecht tot taak rekenen
hun onderdeel te organiseren: bibliothecarissen, archivarissen, documentalisten, reprografen,
de organisaties van uitgevers, boekhandelaren enz. enz., dient hun activiteit zoveel mogelijk
te worden gecoördineerd en gestimuleerd. Waar de niet-commerciêle van de genoemde groe
pen onvoldoende activiteit hebben kunnen ontwikkelen door gebrek aan financiën dient hun
financiële steun te worden geboden in de vorm van subsidies. Aanzienlijke bedragen zullen
ook nodig zijn voor het organiseren van een goede coördinatie van alle activiteiten, voor
verdere planning en voor studie van problemen en van nieuwe mogelijkheden.

Vit: Beleid en organisatie ten aanzien van de wetenschappelijke
en technische informatie in Nederland. Advies van de Werkgroep
verspreiding wetenschappelijke en technische informatie, uitge
bracht aan de minister van onderwijs en wetenschappen. Niet ge
dateerd. Blz.ll
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SAMENVATTING
Dit rapport bevat een plan om in 'Wageningen' te komen tot een bundeling van
activiteiten op het gebied van de wetenschappelijke informatieverzorging. Onder
'Wageningen' wordt verstaan de Landbouwhogeschool (LH) en de instellingen voor
landbouwkundig onderzoek in en buiten de gemeente Wageningen.

In hoofdstuk 1 wordt de voorgeschiedenis vermeld die heeft geleid tot de in
stelling in augustus 1972 van een Adviescommissie Wetenschappelijke Informatie
verzorging. Reeds in 1970 is een nota geproduceerd over de oprichting van
een Wageningse Universitaire Pers, zulks naar het voorbeeld van 'University
Presses' in het buitenland. Bij nadere overweging is deze gedachte geplaatst
in ruimer kader: niet alleen het publiceren, maar de gehele wetenschappelijke
informatieverzorging behoort tot de opdracht van de adviescommissie.

Hoofdstuk 2 geeft een uitvoerig overzicht van de bestaande werkpatronen in de
wetenschappelijke informatieverzorging van 'Wageningen'.

In de eerste plaats komt het publiceren aan de orde, waarbij dit begrip ruimer
wordt geïnterpreteerd dan alleen het openbaar maken van schriftelijk vastgelegde
informatie. De adviescommissie heeft zich wat audio-visuele hulpmiddelen betreft
beperkt tot een korte paragraaf, maar gaat uitvoerig in op het publiceren in con
ventionele zin. De totale publikatiestroom van 'Wageningen' blijkt een 15 000 pa
gina's per jaar te omvatten. Deze stroom wordt op zeer verschillende wijzen ge
kanaliseerd: door de LH (centraal en via de afdelingen), door Pudoc, door insti
tuten, door genootschappen en verenigingen en door particuliere uitgevers. Er
bestaat tot nu toe geen weloverwogen plan om deze publikatie-activiteiten te
richten op de nationale en internationale informatiebehoeften.
Als uitgangsstelling heeft de adviescommissie aanvaard dat het openbaar maken
van de resultaten van onderzoek een integrerend onderdeel vormt van het onder
zoek. Dit heeft consequenties ten aanzien van de verantwoordelijkheid die de
onderzoekinstellingen dragen voor het publiceren, met inbegrip van de financie
ring.
Vervolgens komt het bibliotheekwezen in 'Wageningen' aan de orde. Het blijkt
dat er nog talrijke knelpunten zijn, met name het gebrek aan adequaat personeel
en het gebrek aan behoorlijke ruimten. Er is ook een noodzaak tot coördinatie,

Coping with the problems of communication posed by the growth of
science and technology requires the help of all technical people, not only
of the information specialists ; it requires the help of all Government agencies
with investments in science and technology, not just the agencies that have
been specifically designated by Congress to support information activities.
In this report we have therefore stressed two primary and simple points:
first, that information is part of research and development; and second,
that all those involved in research and development—individual scientists
and engineers, private institutions, industry, and Government agencies—
must become information-minded and must devote more of their resources
to information.
Uit: Science, Government and Information. The Responsibilities of the
Technical Community and the Government in the Transfer of Information.
A Report of the President's Science Advisory Committee. January 10,
1963. Biz.SO
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niet alleen tussen de Centrale Bibliotheek en de afdelingsbibliotheken van de
LH, maar ook tussen de instituutsbibliotheken onderling en tussen de instituuts
bibliotheken en de Centrale Bibliotheek van de LH.
Een aparte paragraaf wordt besteed aan de bibliotheek van het ministerie, mede
met het oog op het feit dat tussen deze bibliotheek en Pudoc steeds nauwe ban
den hebben bestaan. Pudoc heeft bovendien, met gedetacheerd personeel op deze
bibliotheek, de literatuurinformatie ten behoeve van het ministerie verzorgd.
De behoeften aan wetenschappelijke informatie zijn verdeeld over vele groepe
ringen; de beoefenaren van de wetenschap vormen daarvan slechts één, zij het
zeer belangrijke categorie. Getracht is een kwantitatieve analyse te maken van
de literatuur die voor deze informatieverzorging van belang is. Naast de land
bouwkundige literatuur strictu senso - geschat op 200 000 à 250 000 publikaties
per jaar - zijn er nauwelijks te ramen hoeveelheden publikaties uit basis
wetenschappen en randgebieden die eveneens van belang zijn.
Een samenwerking van allen die daarbij zijn betrokken, is dringend gewenst ten
einde de informatieverzorging optimaal te doen zijn.
Deze samenwerking dient niet alleen betrekking te hebben op de documentaire in
formatiediensten als zodanig, maar ook op de verhouding tussen deze diensten, de
bibliotheken en de publicerende instellingen.
Deze samenwerking is des te meer geboden nu op het gebied van de documentaire
informatie gemechaniseerde systemen ingang vinden. Met name lijkt een gecentra
liseerde verwerking van magneetbanden aangewezen, gepaard aan een gedecentrali
seerde 'output'. Bibliotheken en documentaire informatiediensten hebben beide
belang bij deze voorzieningen. Voor de publicerende instellingen is het van be
lang dat hun publikaties in deze internationale documentatiesystemen worden op
genomen.
Reeds hierom, maar ook uit anderen hoofde, verdient het aanbeveling met kracht te
streven naar een gezamenlijke huisvesting van de centrale instellingen:
Centrale Bibliotheek LH en Pudoc. Reeds in 1968 heeft de minister instemming
betuigd met dit streven. De tot ontplooiing komende internationale samenwerking
vereist een bundeling van krachten. Van Nederland verwacht men een belangrijk
aandeel in deze samenwerking.
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Uit zeer ruwe schattingen is gebleken dat de totale kosten besteed aan documen
taire informatie (zonder de kosten van de bibliotheken) in 'Wageningen' rond
ƒ 2 miljoen bedragen; de totale kosten voor literatuurstudie door wetenschaps
beoefenaren kunnen worden geraamd op ƒ 10 miljoen. De totale kosten van het
apparaat zijn derhalve gering ten opzichte van de totale kosten voor literatuur
studie en vormen slechts een zeer klein onderdeel van de totale kosten van land
bouwkundig onderzoek en landbouwwetenschappelijk onderwijs.
Afzonderlijke aandacht krijgt de reproduktie-apparatuur in 'Wageningen', waarover
enkele kwantitatieve gegevens worden vermeld. De verschillende 'huisdrukkerijen'
met offsetapparatuur in 'Wageningen' vormen nog wel een probleem. Een rapport
over de reproduktiefaciliteiten bij de instituten is een eerste poging dit vraag
stuk te analyseren. Het vraagstuk is gecompliceerd, mede ten gevolge van de
snelle technische ontwikkelingen. Ook hier geldt echter wel dat een samenwerking
dringend gewenst is en tevens dat zal moeten worden nagegaan wat zelf gedaan moet
worden en wat kan worden uitbesteed.
Opleiding en training op het gehele terrein van de informatieverzorging ver
eisen toenemende aandacht. Behalve de professionele opleiding voor uitgeverij-,
bibliotheek-, documentatie- en informatiepersoneel, dient zorg te worden besteed
aan de opleiding en training van de gebruikers. Deze bestaan uit twee groepen:
studenten en onderzoekers. Voor beide groepen geldt dat zij vertrouwd moeten
zijn met bibliotheekgebruik, literatuuronderzoek en schriftelijk rapporteren.
Nu de geldstroom voor de wetenschapsbeoefening vermindert, worden vooral deze
aspecten van de wetenschapsbeoefening naar verhouding belangrijker.
Opleiding en training worden op verschillende plaatsen georganiseerd. Zowel de
LH als Pudoc hebben hierin een belangrijk aandeel. Maar ook hier geldt dat een
betere samenwerking van krachten mogelijk is. In een gezamenlijke huisvesting
zal een dergelijke bundeling aanmerkelijk gemakkelijker verlopen.
In hoofdstuk 3 worden de "universitaire persen" beschreven zoals die in Leiden
en Delft zijn opgericht. In opzet verschillen zij sterk, maar ze komen overeen
in het uitgangspunt dat ook de commissie tot het hare maakt: wat doelmatig kan
worden uitbesteed aan particuliere firma's (uitgeverijen, drukkerijen e.d.),
dient te worden uitbesteed. De beide genoemde "universitaire persen" beperken
zich dan ook tot een specifieke overheidstaak, die niet kan worden uitbesteed
aan derden.
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In hoofdstuk 4 worden enkele lijnen naar de toekomst getrokken, uiteraard onder
alle voorbehoud. De ontwikkeling van onderwijs en onderzoek bij de LH, nieuwe
vormen van informatie-overdracht, het gebruik van opberg- en oproepsystemen via
magneetbanden ten behoeve van een geïntegreerd bibliotheek/documentair informa
tiesysteem komen aan de orde. De hoeveelheid documentatiemateriaal zal nog
aanmerkelijk stijgen.
De produktie van publikaties zal eveneens blijven toenemen en krijgt zelfs een
extra impuls door de herstructurering van het onderwijs en door systematische
evaluatie van onderzoekprojecten. Daarbij zullen nieuwe wegen ten aanzien van
het wetenschappelijk publiceren (in de ruime betekenis van dit woord) bewandeld
moeten worden. Tijdschriften als Landbouwkundig Tijdschrift en Netherlands
Journal of Agricultural Science kunnen daarbij een rol spelen.
De belangrijkste conclusie uit bestudering van de ontwikkelingstendenties is
dat er dringende behoefte is aan coördinatie en coöperatie op het gebied van
de wetenschappelijke informatieverzorging. Handhaving van de feitelijke toe
stand zal leiden tot toenemende versnippering en tot kwaliteitsverlies.

Hoofdstuk 5 behelst een voorstel tot communicatie, coördinatie en coöperatie
tussen de LH en de 'Wageningse' instellingen van onderzoek. Uitgangspunt is
dat met een minimum aan nieuwe organisatorische verbanden een maximum aan
doelmatigheid wordt bereikt. Tevens gaat de commissie ervan uit dat een gelei
delijke realisering van een nieuwe structuur de voorkeur verdient boven een
abrupte caesuur. Daarom is gekozen voor een opbouw in enkele fasen in een, wat
is genoemd, horizontaal samenwerkingsverband.
Elke volgende fase dient zowel uitvloeisel te zijn van de vorige als grondslag
voor "een" (niet "de") volgende. Door terugkoppeling en bijsturing geven de
partners zelf vorm aan de gefaseerde integratie.
Het voorstel is gericht op:
Eerste fase: gemeenschappelijke beheersinstantie dan wel samenwerkingsover
eenkomst
Twee varianten worden genoemd.
a. Oprichting van een stichting wetenschappelijk informatiecentrum door de LH
en de 'Wageningse' instituten. Tegelijkertijd formuleren de partners een
intentieverklaring, waarin zij de bedoeling van de samenwerking vastleggen.
b. Partijen sluiten een samenwerkingsovereenkomst van beperkte duur en tijdens
de looptijd van deze overeenkomst richten zij een stichting als bovenbedoeld
op.
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In beide varianten is de stichting een gemeenschappelijke beheersinstantie van
de partners, gericht op verbetering van de wetenschappelijke informatieverzor
ging.
De stichting heeft geen uitvoeringsapparaat; het streven zal echter gericht
moeten zijn op vergaande integratie. Overleg is nodig maar niet voldoende:
bevoegdheden van de afzonderlijke partners zullen moeten worden overgedragen
aan het gemeenschappelijk samenwerkingsorgaan.
Tweede fase: toerusting van het informatiecentrum met een uitvoerend apparaat
In deze fase wordt begonnen met de geleidelijke opbouw van een uitvoerings
apparaat, behorend bij de stichting informatiecentrum. Dit apparaat kan ener
zijds ontstaan uit bundeling of overgang van bestaande werkonderdelen van LH
of van instituten, anderzijds uit nieuwvorming.
Daar de stichting er in deze fase een uitvoeringstaak bij krijgt, zullen de
statuten dienovereenkomstig moeten worden aangepast.

Derde fase: autonome stichting informatiecentrum
Nu reeds uitvoerig over de inhoud van de derde fase te spreken heeft naar de
mening van de adviescommissie weinig zin. Eerst in de loop van de tweede fase
zou men kunnen besluiten of en in hoeverre behoefte bestaat aan een overgang
naar een derde fase. De inhoud van deze eventuele derde fase moet juist vorm
krijgen in de eerste en tweede fase.
Men zou zich een geleidelijke verzelfstandiging kunnen voorstellen van het
informatiecentrum, maar ook andere ontwikkelingen zijn denkbaar.
De eindconclusie is: elke verbetering van de wetenschappelijke informatiever
zorging in Wageningen kan men wel vergeten, als de organisatorische randvoor
waarden niet worden vervuld.
De commissie doet tenslotte de volgende aanbevelingen:
1. In te stemmen met de hoofdlijnen van dit rapport, waarin de huidige werk
wijze op het gebied van de wetenschappelijke informatieverzorging in 'Wage
ningen' is geïnventariseerd en waarin enkele aanduidingen zijn gegeven van
verbetering van de situatie.
2. Te bevorderen dat een stichting in het leven wordt geroepen voor het totaal
van de wetenschappelijke informatieverzorging voor 'Wageningen'. Hierbij
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zouden de opdrachtgevers een keuze kunnen maken uit de volgende varianten:
a. het tegelijkertijd oprichten van een stichting en het vastleggen van een
intentieverklaring;
b. het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst, gevolgd door de oprichting
van een stichting.
3. In deze stichting te doen participeren LH, instellingen voor landbouwkundig
onderzoek en eventueel derden onder nader te omschrijven voorwaarden.
4. De doelstelling van de stichting te omschrijven als de bevordering van de
gezamenlijke wetenschappelijke informatieverzorging voor of vanuit 'Wageningen'.
5. In eerste aanleg aan de stichting opdracht te geven een zodanige samenwerking
tussen LH, Pudoc en instellingen voor landbouwkundig onderzoek te bevorde
ren, dat gesproken kan worden van gemeenschappelijk beheer en gescheiden
maar gecoördineerde uitvoering.
6. Besluiten over beleid en personeelsformaties en investeringen voor de
totale wetenschappelijke informatieverzorging gemeenschappelijk te nemen
in het bestuur van de stichting.
7. Ter uitvoering van deze aanbevelingen een kleine werkcommissie ad hoc te
benoemen die op korte termijn voorstellen doet aan de participanten in de
op te richten stichting omtrent ontwerp-statuten, samenstelling van het
bestuur en overgangsprocedures.
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1. INSTELLING EN TAAK VAN DE ADVIESCOMMISSIE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVERZORGING

Reeds geruime tijd bestaat de indruk dat het wenselijk en mogelijk is bij de
wetenschappelijke informatieverzorging in en vanuit 'Wageningen' tot een grotere
samenwerking te komen.
Het begrip wetenschappelijke informatieverzorging omvat:
. het uitgeven of doen uitgeven van wetenschappelijke publikaties;
. de bibliotheekvoorzieningen;
. het vastleggen van gegevens uit wetenschappelijke publikaties (documentatie);
. het opsporen en verwerken van informaties uit de wetenschappelijke literatuur.
Onder 'Wageningen' wordt in dit rapport niet alleen verstaan de Landbouwhoge
school (LH) en de in de gemeente Wageningen gevestigde instituten voor landbouw
kundig onderzoek, maar ook de overeenkomstige instellingen buiten Wageningen.
Als basis voor dit rapport zijn onder meer gebruikt:
Nota betreffende een Wageningse Universitaire Pers, Pudoc, Wageningen,
26 oktober 1970
Th.P. Loosjes, D.J. Maltha en J.P.H. van der Want

Interne nota betreffende

Wageningen University Press, 1 oktober 1971.
Voor belangstellenden liggen deze en de andere genoemde nota's ter inzage bij
de secretariaten van LH en Pudoc.
De nota 1970 legt uit wat onder een Universitaire Pers moet worden verstaan en
dringt aan op het oprichten van een Stichting Wageningse Universitaire Pers. Een
dergelijke niet-commerciële uitgeverij zou zich moeten belasten - aldus de nota met de verzorging en het uitgeven van landbouwwetenschappelijke publikaties en
landbouwwetenschappelijke tijdschriften.
De nota 1971 werkt een aantal gedachten uit de vorige nota nader uit en verbreedt
het werkterrein tot de wetenschappelijke informatieverzorging, waarvan de uitge
verij een, zij het zeer essentieel, onderdeel is.
Contacten tussen de auteurs van de nota 1971 met het College van Bestuur van de
Landbouwhogeschool en de Directie Landbouwkundig Onderzoek hebben in augustus 1972
geleid tot de instelling van een Adviescommissie Wetenschappelijke Informatie
verzorging (AWI). De instelling had plaats door dr.ir. P. Buringh, toenmalig
voorzitter van het College van Bestuur van de LH en dr.ir. G. de Bakker, algemeen
directeur van, de Directie Landbouwkundig Onderzoek van het Ministerie van Landbouw
en Visserij. Het was aanstonds de bedoeling dat de adviescommissie zich niet zou
beperken tot de Wageningse instellingen in de strikte betekenis.
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De adviescommissie is als volgt samengesteld:
ir. R. Maris

voorzitter

G. S'lettenhaar

secretaris

P. Buningh

lid

prof.dr.ir. J. Doorenbos

lid

mr. A. Rutgers

lid

prof.dr.ir. J.P.H. van der Want

lid

drs. G.G. van Wijk

lid

prof. Th.P. Loosjes

adviseur

ir. D.J. Maltha

adviseur

De taak van de commissie is te adviseren aan het College van Bestuur en aan
de Directie Landbouwkundig Onderzoek 'omtrent een doelmatige wijze van ver
zorging van wetenschappelijke publikaties, met name van Landbouwhogeschool en
instituten'. Daarbij werd in het instellingsbesluit gevraagd in het advies
'het wetenschappelijk publiceren te plaatsen binnen de context van de gehele
informatieverspreiding en -vastlegging'.De naam van de adviescommissie wordt
daarmee verklaard.

De adviescommissie is ervan uitgegaan dat in de praktijk de wetenschappelijke
informatieverzorging zich niet alleen richt op wetenschappelijke instellingen,
maar eveneens op het bedrijfsleven, de agrarische voorlichting, het agrarisch
beroepsonderwijs en de overheidsinstanties.
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2. BESTAANDE WERKPATRONEN
Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van de wijze waarop
de wetenschappelijke informatieverzorging in 'Wageningen'
plaatsvindt. Daarbij komen aspecten aan de orde van het
wetenschappelijk publiceren, van de bibliotheken en van
de documentaire informatie. In afzonderlijke paragra
fen worden de reproductietechnieken en de opleiding en
training behandeld. Behalve een beschrijving' van de hui
dige situatie, bevat dit hoofdstuk ook kritische beschou
wingen per onderdeel.
Een beschrijving van de informatieverzorging kan het best beginnen bij het weten
schappelijk publiceren. Daarbij zal men aan 'het publiceren' een ruime betekenis
moeten toekennen. Zo verstond Verrijn Stuart in een onlangs gehouden symposium"''
onder 'publiceren' 'het openbaar maken van kennis, inzicht en ervaring, in welke
vorm ook', dus in feite eTke vorm van communicatie. Tijdens ditzelfde symposium
wees Van der Plas erop dat er talrijke gradaties zijn van het begrip publikatie en
dat met name 'preprints' een belangrijk element in de wetenschappelijke communica
tie vormen, zonder dat zij als conventionele publikaties kunnen worden beschouwd.
Ook Maltha stipuleerde de veelvormigheid van de wetenschappelijke publikatie. Hij
omschreef het (conventionele) begrip 'publikatie' als 'elk schriftelijk vastgelegd
document dat openbaar is en algemeen ter beschikking is gesteld'. Deze omschrijving
omvat drie handelingen: het schrijven van het manuscript, het vermenigvuldigen en
het verspreiden. Een vierde element vormt de financiering. Vermenigvuldigen of
doen vermenigvuldigen, verspreiden en financieren zijn onderdelen van het uitgeven.
De adviescommissie heeft onderkend dat zij in feite aan alle vormen van het ruime
begrip 'publiceren' aandacht zou moeten besteden. Zij heeft zich echter beperkt tot
twee vormen, nl. de audio-visuele middelen en de (conventionele) wetenschappelijke
2

publikatie .

^"De teksten van de voordrachten van dit symposium 'Wetenschappelijk publiceren'
(Landbouwhogeschool 9 maart 1973) worden gepubliceerd in 'Universiteit en
Hogeschool' (september 1973).
2

.

.

.

.

.

Ook collegedictaten zijn hiertoe gerekend, hoewel zij in feite met voldoen aan

de door Maltha gegeven omschrijving.
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2.1. Produktie en gebruik van audio-visuele middelen
Audio-visuele middelen bieden perspectief bij het overdragen van kennis, vooral
bij het onderwijs. Bij de informatie-overdracht van resultaten van onderzoek zijn
deze middelen nog weinig doorgedrongen. Niettemin moet worden verwacht dat in de
naaste toekomst ook hier deze middelen ingang zullen vinden.
Bij analyse blijkt dat in het proces van informatie-overdracht veel overeenkomst
bestaat tussen audio-visuele middelen en (conventionele) publikaties. Het ligt
daarom voor de hand parallellen te trekken tussen de produktie, de opslag en de
ontsluiting van deze middelen en die van publikaties.
Het College van Bestuur van de LH heeft onlangs een rapport uitgebracht over de
3

betekenis van audio-visuele middelen bij het onderwijs . Kortheidshalve verwijst
de adviescommissie naar de inhoud van dit rapport.
Inmiddels heeft het Faculteitsbestuur een Commissie Audio-visuele Middelen inge
steld, die verantwoorde toepassing van deze media zal bevorderen.

Kritische beschouwing
Uit het genoemde rapport blijkt dat de LH niet voorop loopt bij de introductie
van deze media in het onderwijs. Bij de instituten is zelfs het stadium van be
studering van de mogelijkheden nog niet overal bereikt.
Doordat het gebruik van audio-visuele middelen zich bij de LH in een eerste
stadium bevindt en bij de instituten weinig of geen aandacht aan deze media is
besteed, is nauwelijks van institutionalisering of coördinatie sprake. Reeds
thans zal men zich echter moeten beraden, niet alleen op de produktie, maar ook
op de opslag en de ontsluiting van dit materiaal.
De Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen adviseerde de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen kortgeleden om de centrale bibliotheken van de
universiteiten en hogescholen met deze laatstgenoemde taken te belasten.

Kijken en luisteren; een informatieve nota over de toepassing van audio
visuele middelen bij de Landbouwhogeschool. Landbouwhogeschool, Wageningen,
1972.
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2.2. Produktie van wetenschappelijke publikaties
Bij het publiceren kan men de volgende fasen onderscheiden:
a. het voorbereiden en het schrijven van het manuscript;
b. de marktverkenning, de planning en de keuze van het publikatiemedium,
inclusief de financiering (al of niet met eigen risico);
c. de bureauredactie (het volledig persklaar maken van het manuscript,
inclusief taaicorrectie);
d. de vormgeving (lay-out) van de publikatie en de instructie voor de drukker;
e. de organisatie van de produktie inclusief de voortgangscontrole;
f. de distributie inclusief verkoopbevordering, opslag, verzending en facturering.
De werkzaamheden genoemd onder b tot en met f behoren tot 'het uitgeven'. De
eerste fase (a) valt daarbuiten, maar het is van groot belang dat reeds in een zo
vroeg mogelijk stadium overleg plaatsvindt tussen de samensteller van het manus
cript (de auteur) en de uitgevende instantie. Dit overleg is nodig om teleur
stellingen na het afsluiten van het manuscript te voorkomen.
Meer of minder fasen van het publiceren kunnen worden waargenomen bij vele vak
groepen van de LH en bij vrijwel alle instituten. Specifiek gericht op de
dienstverlening aan 'Wageningen' is de uitgeverij van Pudoc. Voor zover het
deze taak betreft stelt deze stichting zich statutair ten doel (art.3.1.):
"het verlenen van hulp aan instellingen van landbouwkundig onder
zoek bij de vormgeving, het uitgeven en verspreiden van hun publi
katies ;
het uitgeven van publikaties;
het adviseren omtrent het verlenen van subsidies aan wetenschap
pelijke tijdschriften, waarin de instellingen van landbouwkundig
onderzoek plegen te publiceren;
het verzorgen van vertaalwerk ;
de vorming van landbouwkundige redacteuren."
Reeds bij de oprichting van Pudoc in 1957 was het de bedoeling de term
'instellingen van landbouwkundig onderzoek' ruim te interpreteren, in dezelfde
geest als in dit rapport de term 'Wageningen' wordt gehanteerd. In het bestuur
van Pudoc is de LH vertegenwoordigd evenals vertegenwoordigers van de instituten.
Behalve deze uitgevende instanties treden ook nationale en internationale uitge
vers op als producenten van 'Wageningse' publikaties, in hoofdzaak door middel
van artikelen in tijdschriften.

HET UITGEVEN VAN EEN WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT
Redactionele zorg
De r e d a c t i o n e l e v e r z o r g i n g e n b e g e l e i d i n g d i e n e n e r o p g e r i c h t
te zijn, dat het tijdschrift optimaal functioneert voor lezer
e n a u t e u r . De h o o f d r e d a c t e u r d i e n t d e r h a l v e n i e t a l l e e n b i j 
zonder vakkundig, maar ook internationaal goed bekend t e z i j n .
D i t z a l hem i n s t a a t s t e l l e n i n d e k e u z e v a n z i j n a d v i s e u r s e n
referees uiterst selectief te zijn.
De o n t w i k k e l i n g v a n h e t v a k g e b i e d d i e n t n a u w k e u r i g i n h e t o o g
t e worden gehouden en de adviseurs en uitgevers hebben hier
e e n d u i d e l i j k e t a a k om v a n t i j d t o t t i j d m e t d e h o o f d r e d a c t e u r
t e overleggen over de representatie van de verschillende ont
wikkelingen.
Een goed functionerende redactie brengt aanzienlijke kosten
met zich mee in de vorm van honoraria, algemene onkosten, admi
nistratieve kosten en porti. Aangezien manuscripten aangetekend
en per luchtpost dienen t e worden gezonden, ook aan en van re
f e r e e s , z i j n d e p o r t i p e r m a n u s c r i p t v a a k a a n z i e n l i j k . Men
moet hierbij niet vergeten, dat negatieve beoordelingen dezelfde
kosten met zich brengen als positieve beoordelingen, doch
niet resulteren in een publikatie. Verder dient de hoofdredac
teur voorzien t e zijn van een goede administratie voor zijn
correspondentie, voor de verzending van manuscripten, formu
lieren voor ontvangst, refereeing, acceptatie, etc.
Voor een t i j d s c h r i f t t e r grootte van de Physical Review A
(+ 3500 pagina's per jaar) i s het geen uitzondering, dat a l 
leen al de bovengenoemde kosten per jaar meer dan $30 000.bedragen, waarbij aangetekend dient te worden, dat zich hier
b i j alles in één land (Verenigde Staten) afspeelt en de manus
cript-verzendkosten dus laag zijn.
Voor de contacten met de redactie en het dagelijks toezicht op
de produktie van het t i j d s c h r i f t dient.de uitgever een s t a f l i d ,
l i e f s t met een universitaire opleiding in het vakgebied, ter
beschikking te stellen, die de geaccepteerde manuscripten voor
de uitgeverij bewerkt. Bij grotere tijdschriften kan deze
functie uitgroeien t o t technisch redacteur van het t i j d s c h r i f t ,
waarbij de functionaris een aanzienlijk deel van de weten
schappelijke correspondentie op zich kan nemen en leiding
geeft aan een aantal bureauredacteuren. Gezien z i j n nauw con
tact met de hoofdredacteur en de auteurs i s een technisch re
dacteur bij uitstek geschikt in de redactionele vegeleiding te
adviseren.
Uit: Chem. Weekblad 67(1971)8:10-11
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In de volgende paragrafen zal een beschrijving worden gegeven van verschillende
soorten publikaties, die voor 'Wageningen' belangrijk zijn. Opgemerkt moet worden
dat in het bijzonder de splitsing tussen wetenschappelijke tijdschriften en af
zonderlijke verslagen van onderzoek arbitrair is. Verslagen van onderzoek worden
meestal opgenomen in reeksen en deze vertonen veel overeenkomst met tijdschriften.

2.2.1. Wetenschappelijke tijdschriften
Voor 'Wageningen' staan in hoofdzaak niet-commercieel uitgegeven tijdschriften ter
beschikking. Tabel 1 betreft de in Nederland uitgegeven tijdschriften die voor
'Wageningse' auteurs belangrijk zijn. De bureauredactie van deze tijdschriften
berust in de helft van het aantal gevallen bij Pudoc. De uitgevers staan vermeld
in de tabel X. De redactie van de tijdschriften wordt in het algemeen gevoerd
door verenigingen, overheidsstichtingen of het ministerie. Voor het Landbouw
kundig Tijdschrift wordt het redactiesecretariaat gevoerd door Pudoc.
Het is ondoenlijk om aan te geven in welke tijdschriften, uitgegeven in het buiten
land, 'Wageningse' auteurs in hoofdzaak publiceren. Het is eveneens ondoenlijk een
inzicht te geven in welke overige Nederlandse tijdschriften en vakbladen verspreide
artikelen van 'Wageningse' auteurs worden opgenomen. Wel is een poging gedaan
de totale omvang van de publikatiestroom te schatten (2.2,5).
Tabel 1. Enkele in Nederland uitgegeven tijdschriften, die van belang zijn voor
'Wageningse' auteurs (stand 1972). De tijdschriften zijn gerangschikt
naar jaaromvang in pagina's tekst.
Tijdschrifr

Uitgever

Periodiciteit

Bedrijfsontwikkeling

Min. Landb. & Visserij

Maandblad

Plant and Soil
Landbouwk. Tijdschr.

g

Aantal pag.
in 1972
2000

Kon.Gen.v.Landbouww.

Tweemaand.

Kon.Gen.v.Landbouww.

Maandblad

800

1430

Landbouwmechanisatie

Stichting Mech. centrum

Maandblad

632

Euphytica

Stichting Euphytica

Kwartaalblad

563

Potato Research

Eur.Ass. for Pot.Res.

Kwartaalblad

408

Ned. Bosbouw Tijdschr.

Bosbouwk. Ver.

Maandblad

369

Neth.J.Agr.Sei.*

Kon,Gen.v.Landbouww.

Kwartaalblad

328

Neth.J.Plant Pathology*

Ned.Plantenz.Ver.

Tweemaand.

264

Animal Blood Groups |nd
Biochemical Genetics

Pudoc

Kwartaalblad

256

Neth.Milk and Dairy J.*

Gen.bevord.Melkkunde

Kwartaalblad

228

Gewasbescherming

Ned.Plantenz.Ver.

Tweemaand.

144

*
x)
xx)
xxx)

Bureauredactie Pudoc
Omgerekend op 17 x 24 cm formaat
Vanwege het Genootschap uitgegeven door Nijhoff, Den Haag
+ supplement

x)
XX)
x)

xxx)
xxx)

13

2.2.2. Afzonderlijke verslagen en rapporten van onderzoek
Een belangrijke vorm van afzonderlijk uitgegeven verslagen van onderzoek is het
proefschrift. Proefschriften van promovendi aan de LH worden in hoofdzaak gepu
bliceerd in de 'Mededelingen van de Landbouwhogeschool' (uitgegeven door
H. Veenman en Zonen in opdracht van de LH) en in de 'Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen' / 'Agricultural Research Reports' (uitgegeven door Pudoc).
De laatste jaren is de omvang van de reeks 'Mededelingen van de Landbouwhogeschool'
sterk gestegen: 1970 rond 1700 pagina's, 1971 bijna 2300 en 1972 bijna 3300. De
gemiddelde omvang per titel is ongeveer 100 pagina's. Voor deze reeks bestaat een
redactiecommissie.
Het aantal pagina's, gepubliceerd in de reeks 'Verslagen Landbouwkundige Onderzoe
kingen' / 'Agricultural Research Reports' is vrij constant: 1970 rond 1500;
1971 bijna 1400; 1972 bijna 1700. Van deze aantallen pagina's is ongeveer 2/3 af
komstig van de LH; de rest van instituten. Bij publikatie in deze reeks krijgt
de auteur redactionele steun van de zijde van Pudoc, ook voor het taalgebruik.
Behalve de 'Mededelingen van de Landbouwhogeschool' geeft de LH uit:
'Miscellaneous Papers': aantal pag. 1970: 580, 1971: 560, 1972: geen.
'Bulletins' (Vakgroep Sociologie van de Westerse gebieden): aantal pag. 1970: 235,
1971: geen, 1972: geen.
'AAG Bijdragen' (Vakgroep Agrarische Geschiedenis): aantal pag. 1970: 240,
1971: geen, 1972: 1600.
Pudoc geeft naast de genoemde reeks in hoofdzaak uit 'proceedings' van congressen
en symposia, monografieën en 'reviews'. Het aantal gepubliceerde pagina's van
deze andere publikaties bedroeg in 1970 ruim 1600, in 1971 ruim 2100 en in 1972
ruim 3500. Hiervan was naar schatting 15% afkomstig van de LH.
De 'Mededelingen van de Landbouwhogeschool'en de 'Miscellaneous Papers' zijn een
zeer belangrijk ruilobject voor de bibliotheek van de Landbouwhogeschool; de
'Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen / Agricultural Research Reports' ver
vullen deze functie voor de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en
Visserij.
Behalve de hierboven genoemde publikaties hebben de afdelingen van de LH en
instituten ook nog reeksen overdrukken (vaak met eigen omslag) en rapporten die
op eenvoudige wijze worden geproduceerd (stencil of offset) en in een beperkte
kring gratis worden verspreid.

Social Causes
A publication is important in establishing priority. Therefore
publications tend to become shorter and follow one another more
rapidly as the competition becomes more intense. In addition to
their normal function of dissemination of information, publications
have nowadays to fulfil a further assignment : they must serve the
author as a 'means of advancement'. Hemer (1954) and Richardson
(1951) both emphasise that frequent publications (1) raise income
levels, (2) make a name in professional circles and (3) improve
career prospects for the author. The steadily rising flood of publica
tions is therefore no longer to be traced solely to the increased
need to inform others. In fact, Richardson even states the 'desirable'
maximum and minimum number of publications :
Have you never met the chemist, who has set himself the target
of ten per annum or one monthly publication? Such a person is
an ambitious realist, who takes life as it is. Without this target
it may well have taken five or ten years longer to have become
a professor. Have you the heart to damn him? I could almost
(but not quite) forgive him if he were to make two publications
out of one in republishing data already communicated, which
would be all the same an all too-common practice, or that he
would split an article complete in itself into two unnecessarily ...
Uit: Th,P.Loosjes On documentation of scientific literature,
2nd edition, London3 1973. Biz.13
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2.2.3. Verslagen van congressen en symposia
Er bestaat weinig eenheid in het publiceren van verslagen van congressen en
symposia die in Nederland worden gehouden en die verband houden met 'Wageningen'.
De meeste 'proceedings' van grotere internationale congressen of symposia worden
uitgegeven door Pudoc. Daarnaast verschijnen deze verslagen in de 'Miscellaneous
Papers', in tijdschriften, in eigen uitgaven van de organisatoren of in publikaties, uitgegeven door commerciële uitgevers.
2.2.4. Collegedictaten
Collegedictaten worden in manuscript opgesteld binnen de vakgroepen van de LH.
De produktie wordt verzorgd door de offsetdrukkerij van de LH of door die van
Pudoc, dan wel door beide.
De distributie geschiedt in hoofdzaak door het Centraal Magazijn van de LH, maar
niet in alle gevallen. Voor de prijsvaststelling gelden nog geen richtlijnen.

2.2.5. Omvang van de publikatiestroom
Teneinde een inzicht te verkrijgen in de omvang van de publikatiestroom is een
analyse gemaakt van de Nederlandse landbouwwetenschappelijke bibliografie, die
wordt gepubliceerd in het Pudoc Bulletin (jaargang 1972). Getracht is tevens een
indruk te geven van de betekenis van de instellingen die in de gemeente Wageningen
gevestigd zijn als uitgevende instellingen ten opzichte van niet in Wageningen
gevestigde. Meer dan een indruk geven deze gegevens niet, aangezien op vele punten
een arbitraire keuze moest worden gemaakt. De gegevens zijn samengevat in tabel 2.

3.

Conclusie

Informatie-verspreiding behoort te zijn een proces dat in alle richtingen
gaat. Uit het voorgaande blijkt hoe ondanks een onderwijs-infrastructuur
waaraan vanouds veel aandacht is besteed, toch slechts een éénrichtingverkeer in informatie-uitwisseling is ontstaan.
Men moet helaas constateren dat de Nederlandse beoefenaar der sociale
wetenschappen zijn grote passieve talenkennis mei toepast in het ver
vullen van een bemiddelende en synthetiserende rol t.a.v. de beoefening
der sociale wetenschappen in Duits-, Frans- en Engelstalige gebieden,
doordat hij zich zelf vrijwel uitsluitend baseert op de Engelstalige literatuur.
Hij slaagt er ondanks de grote opbloei der sociale wetenschappen in
Nederland niet of nauwelijks in daarvan veel over te brengen op de wereld
markt der informatie-verspreiding, omdat hij zijn wetenschappelijke produktie voor het overgrote deel in het Nederlands stelt. Wat dit laatste be
treft zou een meer op actieve talenkennis gericht systeem bij het middel
baar onderwijs en een disciplinegericht talenonderricht voor toekomstige
researchwerkers in het curriculum van het wetenschappelijk onderwijs de
meerzijdige informatie-uitwisseling stellig bevorderen.

Uit: Universiteit en Hogeschool (1972)5:224-225
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Tabel 2. Omvang van de produktie van wetenschappelijke publikaties van 'Wageningse'
auteurs, uitgesplitst naar de taal, in 1970, 1971 en 1972.
(Bron: Pudoc Bulletin, bewerking ir. J. Halàszi.)

Wageningse

tijdschriften

1970

1971

1972

1970

1971

1972

1970

1971

1972

111

104

353

104

92

221

215

196

574

31

29

10

46

57

16

77

86

26

125

138

102

687

603

638

812

741

760

43

68

104

125

91

iét

168

159

238

543

486

361

45«

443

489

1.001

929

850

42

107

56

219

141

40

261

248

96

242

283

198

655

6 89

960

897

972

1.158

264

298

288

372

403

371

aantal pp. Engels
aantal pp. andere taal
aantal pp. Nederlands
aantal titels

Niet Wageningse
schriften

x)

Totaal

Instituten

L.H.
x)

tiid-

aantal pp. Engels
aantal pp. andere taal
aantal pp. Nederlands

108

105

foU\

!,ir

t j. v

//:•"• ii

* 22

1.013

1.104

1.272

46

128

183

1.059

1.232

1.455

9

72

14

47

61

15

56

133

29

903

889

1.894

5 .416

5.522

8.554

6.319

58

68

70

108

119

206

166

187

276

210

318

891

804

831

606

1.014

1. 149

1.497

11

64

10

76

52

4

87

116

14

1.246

1.204

566

660

432

848

1.906

1.636

1.414

94

96

56

117

111

82

211

207

138

1.877

2.012

2. 877

1.412

1.494

1.499

3.289

3.506

4.376

93

272

90

388

311

75

481

583

165

2.516

2.514

2.780

7.418

7.246 11.000

9.934

303

337

313

614

4.486

4.798

5.747

9.218

aantal titels
•

V

Boeken, rapporten..versla
gen in Wageningen
aantal pp. Engels
aantal pp. andere taal
aantal pp. Nederland
aantal titels

,'..i

83

fo : ;.:'*

1/fc'a
; '<Y * ,

;

6.411 10.448

Boeken, rapporten, versla
gen, niet in Wageningen
aantal pp. Engels
aantal pp. andere taal
aantal pp. Nederlands
aantal titels

Totaal
aantal pp. Engels
aantal pp. andere taal
aantal pp. Nederlands
aantal titels
Totaal "J'j •

619

710

9.051 12.574

V" U]

Gemiddeld per jaar:'

9.760 13.780

917

956

1.023

13.707 13.849 18.321
15.000

x) Onder Wageningen wordt in deze tabel verstaan "uitgegeven door instellingen in de gemeente
Wageningen".
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Uit het overzicht blijkt een jaarproduktie van rond 15 000 pagina's, waarvan rond
65% van instituten en rond 35% van de LH. Van de totale produktie is slechts rond
^20% tijdschriftenpagina's; van het totale aantal titels daarentegen is rond 60% ge
publiceerd als tijdschriftartikel.
In de niet-Wageningse tijdschriften wordt tweemaal zoveel gepubliceerd als in de
Wageningse tijdschriften. Tot de niet-Wageningse tijdschriften behoren vele gespe
cialiseerde internationale tijdschriften.
Pudoc heeft van de totale publikatiestroom in 1970 bijna 6000 pagina's, in 1971
ruim 6300 en in 1972 ruim 7800 pagina's verzorgd.
Een andere onderscheiding binnen de produktie van wetenschappelijke publikaties is
die naar de taal. Hieromtrent geeft tabel 2 eveneens nadere informatie.
Kritische beschouwing
1. Uit het overzicht blijkt dat er door 'Wageningen' zeer veel wordt gepubliceerd
zonder dat er een weloverwogen plan bestaat om dit publiceren te richten op een
optimale voorziening van de nationale en internationale informatiebehoeften. Een
beter publikatiebeleid is gewenst, al zal elk van de betrokken instellingen een
eigen verantwoordelijkheid houden.
2. In alle fasen van het publikatieproces - te beginnen bij het samenstellen van
het manuscript en eindigende bij de verspreiding - is een vakkundige behandeling
noodzakelijk. Dit pleit voor het scheppen van mogelijkheden voor scholing van
auteurs aan de ene kant en tot een geconcentreerde behandeling van een aantal
werkzaamheden aan de andere kant. Bij een geconcentreerde behandeling kan gebruik
worden gemaakt van geschoolde krachten die met deze taken een volledige dagtaak
hebben.
3. Het openbaar maken van de resultaten vormt een integrerend onderdeel van het
onderzoek. Daarom behoren in principe de kosten van dit openbaar maken tot de
kosten van het onderzoek. Een medefinanciering door de onderzoekinstellingen
van de publikatie lijkt daarom niet onredelijk.
4. De exploitatie van wetenschappelijke tijdschriften die door verenigingen worden
uitgegeven (niet-commerciële uitgevers) baart zorgen. De kosten stijgen sterker
dan de opbrengsten, waardoor financiële moeilijkheden ontstaan. Bovendien worden
academici onttrokken aan hun eigenlijke functie voor het verrichten van tijd
rovende redactionele werkzaamheden. Het overnemen van een deel van deze werk
zaamheden door een centrale bureauredactie - zoals thans reeds door Pudoc ge
schiedt - verdient aanbeveling.
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5. Deze verenigingstijdschriften, die een belangrijke functie bij de informatie
verspreiding vervullen, ondervinden concurrentie van tijdschriften die volledig
door de overheid worden gefinancierd. Deze situatie is verward en verre van
efficiënt.
Vooral het Landbouwkundig Tijdschrift ondervindt hiervan de weerslag. Dit
tijdschrift heeft een veel bredere functie dan alleen die van verenigings
orgaan voor het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap. In het kader
van de in dit rapport ontwikkelde visie op de totale informatieverzorging kan
de plaats van dit tijdschrift nader worden bezien. Het genootschap heeft
ter zake reeds voorstellen gedaan . Naar een vorm van samenwerking dient, ook
met het oog op het beperkte potentieel aan auteurs, te worden gestreefd.
6. Zoals blijkt uit de cijfers, verschijnt een zeer belangrijk deel (80%) van het
totale aantal gepubliceerde pagina's (15.000) in boeken, rapporten en ver
slagen. Internationaal neemt het aantal verslagen van onderzoek dat in
deze vorm verschijnt, af. Daardoor krijgt dit medium van kennisoverdracht
minder betekenis. Bovendien dringen deze publikaties minder goed door tot de
secundaire literatuur, zoals referaatorganen.
7. Er is geen coördinatie ten aanzien van het uitgeven en verspreiden van deze ver
slagen en rapporten. Ook hier geldt dat een bezinning op deze vorm van informa
tie-overdracht gewenst is en dat een samenwerking moet worden bevorderd op het
gebied van een effectieve verspreiding.
Gezien de wassende stroom van publikaties zal men zich moeten afvragen of het
openbaar maken steeds in de vorm van te verspreiden publikaties zal moeten ge
schieden of in de vorm van rapporten die in openbare archieven toegankelijk
worden opgesteld en gedocumenteerd.
8. Verslagen van congressen en symposia, proefschriften en collegedictaten hebben
elk een eigen problematiek. Bezinning op de juiste wijze waarop deze kan worden
aangepakt is dringend gewenst. Daarover zal afzonderlijk beraad nodig zijn. Het
ligt niet op de weg van de adviescommissie hierop reeds thans in te gaan.

4

Nota over de ontwikkelingen van de KGvL-tijdschriften: Landbouwkundig Tijdschrift

en Netherlands Journal of Agricultural Science. Wageningen, 8 januari 1973, 2 pp.

Een merkwaardige zaak: de weten
schappelijke bibliotheken worden in
de bestaande wetgeving niet ge
noemd, laat staan geregeld. De Wet
op het wetenschappelijk onderwijs
en de Wet universitaire bestuurshervorming bewaren een diep stilzwijgen
over de wetenschappelijke documen
taire informatie; zij regelen slechts
benoeming en ontslag van de bibli
othecarissen der instellingen voor we
tenschappelijk onderwijs.

Dubbele functie
De dubbele functie der universiteitsbibliotheek
- die als centrale dienstverlenende instelling on
derwijs en onderzoek ondersteunt, maar ook
haar eigen wetenschappelijke taken heeft - be
hoort duidelijk uit te komen. Belangrijk is ook
dat de toegang tot de kostbare geautomatiseer
de wetenschappelijke documentaire informatie
die buiten de bibliotheken wordt opgebouwd
(chemie, medicijnen), wordt geregeld: de nieu
we ontwikkelingen op dit gebied zijn er reeds.
Met het regelen van het gebruik van deze infor
matie op magneetband dienen de bibliothecaris
sen te worden belast.
De bibliotheekcommissie, door de universiteits
raad te benoemen uit de kring van bestuurders
en gebruikers - vanzelfsprekend met de bibli
othecaris als lid - zal raad en college van be
stuur moeten adviseren in aangelegenheden die
de documentaire informatie betreffen, ook in
zake de verdeling der gelden. Gewenst is dat
een lid van het college van bestuur speciaal rela
ties met de bibliotheek onderhoudt.

Uit: Uitleg (1972)205:12-13
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2.3. Bibliotheekwezen
Bibliotheken dienen om literatuur te verzamelen en te bewaren, te ontsluiten via
catalogi en beschikbaar te stellen. Zij lenen literatuur uit of bieden als alterna
tief kopieermogelijkheden aan. Zij bieden gelegenheid voor het zoeken ter plaatse
in vrij toegankelijk opgestelde literatuur en zij bieden faciliteiten voor bestu
dering van materiaal. Bovendien stellen zij collecties bibliografisch materiaal
beschikbaar voor literatuuronderzoek en hebben stafleden ter beschikking voor hulp
bij het zoeken en het geven van inlichtingen. Bibliotheken zijn derhalve van zeer
wezenlijke betekenis voor de informatieverzorging.
Voor dit rapport zijn in het bijzonder van belang de bibliotheken van de LH en de
bibliotheken van de instituten voor landbouwkundig onderzoek. Afzonderlijk vermeld
dient nog te worden de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en Visserij,
mede in verband met de relatie tussen deze bibliotheek en de afdeling Documentatie
en Informatie van Pudoc.
2.2.1. De bibliotheekvoorzieningen en het bibliotheeksysteem van de LH.
De positie van de universiteitsbibliothecaris is wettelijk verankerd (WWO art. 63,
lid 2e; art. 72). Dit geldt derhalve ook voor de LH.
Door de bibliothecaris is de laatste tien jaar een beleid ontwikkeld, gericht op
de vorming van een geïntegreerd bibliotheeksysteem.
Naast de Centrale Bibliotheek van de LH en de filiaalbibliotheken zijn er de
afdelingsbibliotheken en de gecombineerde bibliotheekbedrijven van twee of meer
afdelingen. Tezamen vormen al deze bibliotheken het bibliotheeksysteem van de LH.
De bibliotheken van de LH hebben - zoals in feite elke bibliotheek - een typisch
dienstverlenende taak, afgestemd op hulp aan de gebruiker. Enerzijds dient die
hulp van voldoende niveau en professioneel te zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van
gebruik van bibliografisch materiaal (zoeken op onderwerp, lokalisatie en verifi
catie van titels). Anderzijds wordt de hulp zo dicht mogelijk bij de gebruiker
aangereikt. Mede hierdoor zijn er centraliserende en decentraliserende tendenties
in de bibliotheekvoorzieningen.
Filiaalbibliotheken zijn de vrucht van een compromis tussen centralisatie en decen
tralisatie. Personeelsorganisatorisch vormen zij een onderdeel van de Centrale Bi
bliotheek. Werkzaamheden die door de gemeenschappelijke diensten der Centrale Bi
bliotheek normaliter voor afdelingsbibliotheken worden verricht, kunnen soms in
zekere mate aan de filiaalbibliotheken gedelegeerd worden, Literatuurbezit op

50 jaar Rijkscomnrissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen
MINISTER VAN VEEN: BOEK NIET LANGER ENIGE COMMUNICATIEMIDDEL
'Ik ben van mening, dat de taken van het Nederlands biblio
theekwezen zó in omvang en belang zijn toegenomen, dat het
hoog tijd wordt ons bezig te houden met het heden en de
naaste toekomst. 1
Dit zei Minister mr. C. van Veen tijdens de viering van het
50-jarig bestaan van de Rijkscommissie van Advies inzake het
Bibliotheekwezen.
De bijeenkomst vond plaats op woensdag 8 November in de Rolzaal
in Den Haag.
Wetenschappelijke bibliotheken
De Minister hield zich verder bezig met de Nederlandse weten
schappelijke bibliotheken; hij ging daarbij uit van de biblio
theken van de universiteiten en hogescholen en schetste een
ruwe indeling van problemen op drie niveaus:
het niveau van de afzonderlijke instellingen van wetenschap
pelijk onderwijs; het niveau van gemeenschappelijke taken
der grote wetenschappelijke bibliotheken, en dat van de spe
cifiek landelijke of nationale taken. 'Op het niveau van de
afzonderlijke instellingen van wetenschappelijk onderwijs,
vinden wij - met als uitgangspunt de Wet wetenschappelijk
onderwijs en de recent in werking getreden Wet Universitaire
Bestuurshervorming - eigenlijk een niet toereikende juridi
sche basis voor de aan deze instellingen verbonden weten
schappelijke bibliotheken.'

Uit: Staate courant
72-11-10

Derhalve kan de centrale bibliotheek voor de
collectievorming niet als de enige instantie gezien worden. Wat wél ge
centraliseerd kan worden, is alles wat beheerstechnisch met de acquisitie
samenhangt, bijv. bestellingenadministratie, tijdschriftenadministratie,
eventueel ook bewaking der dupliceringen in de aanschaf en desgewenst
de budgetbewaking, dus alle beheersfuncties.
Documentatiewerkzaamheden kunnen, voor zover gespecialiseerde vak
kennis nodig is, het beste gedecentraliseerd op de instituten door een weten
schappelijk ambtenaar geschieden. Het gaat hier om wetenschappelijke
selectie-arbeid. (N.B. : Als men onder documentatiearbeid verstaat—en dit
is gebruikelijk!—het typen van titels van tijdschriftartikelen op kaartjes
(waarbij de selectie en systematische indeling aan een wetenschappelijk
ambtenaar wordt overgelaten) dan is daarvoor uiteraard een administra
tieve kracht voldoende.)

Uit: Th.P.Loosjes Universiteitsbibliotheek en
Instituutsbibliotheek. Open 4(1972)6:361-364

19

bepaalde bredere wetenschapsgebieden wordt in de filiaalbibliotheken zoveel
mogelijk geconcentreerd, ook vanuit het oorspronkelijke bezit van de Centrale
Bibliotheek. Er zijn thans drie filiaalbibliotheken: een voor scheikunde, een
voor bosbouw en een voor het transitorium. Bovendien zijn er drie in voorberei
ding, nl. voor maatschappij- en gedragswetenschappen, voor technologie en voor
zootechniek.
Afdelingsbibliotheken heten bij de Landbouwhogeschool handbibliotheken. Dit is
historisch verklaarbaar, omdat zij oorspronkelijk gedacht zijn als een kleine
collectie op enkele planken, die hoogleraren op hun kamer bij de hand wilden
hebben. Maar thans zijn zij veelal uitgegroeid tot behoorlijke verzamelingen op
een beperkt terrein van wetenschap.
Men kan zich voorstellen dat thans vanuit de afdelingsbibliotheken opnieuw
'handbibliotheken' worden afgescheiden ten behoeve van diverse leden van het
wetenschappelijk corps.
Een belangrijk kenmerk van afdelingsbibliotheken is dat zij over het algemeen
bediend worden door het eigen personeel van afdelingen. Dit personeel heeft voor
de uitoefening van deze functies meestal geen specifieke opleiding genoten.
In een enkel geval zijn afdelingsbibliotheken samengevoegd met de bibliotheek van
een instituut (b.v. in het Centrum voor Fytopathologie en Entomologie). Dit vraagt
een aparte samenwerkingsstructuur.
Het totale bezit van de LH-bibliotheken bedraagt ongeveer 650 000 banden.
De Centrale Bibliotheek is openbaar toegankelijk. In het bijzonder verleent zij,
naast hetgeen zij voor de LH doet, veel service aan onderzoekers werkzaam in de
instituten, zowel door uitlenen en kopiëren van literatuur als door het verstrekken
van inlichtingen en het beschikbaar stellen van bibliografisch materiaal.
Het catalogusapparaat en het bibliografisch apparaat van de Centrale Bibliotheek
zijn van zeer grote betekenis. Het catalogusapparaat omvat niet alleen het over
grote deel van het bezit der LH-bibliotheken, maar ook een belangrijk deel van de
bij de instituten aanwezige collecties.
Het belang van het catalogusapparaat is nog onlangs onderstreept door zijn er
kenning als Nationale Centrale Catalogus voor de Landbouw.
In toenemende mate vervult de Centrale Bibliotheek yan de LR ook andere nationale
taken (nationaal coSrdinatieplan yoor aanschaffing en bewaring yan oudere landbouwliteratuur).

In de bibliotheken is vrijwel over
de gehele linie sprake van onder
bezetting doordat nu eenmaal een
minimale bezetting nodig is om
zo'n apparaat draaiende te hou
den. Veranderingen zullen zich
dus over de scheidslijn der insti
tuten moeten uitstrekken. Daar
naast is het gehele veld van docu
mentatie en informatie in bewe
ging, met introductie van nieuwe
geautomatiseerde technieken wel
ke het verstrekken van informatie
aan de onderzoeker grondig zal
veranderen.

Uit: Agrion 1(1972)4:4
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Het huidige personeelsbestand bedraagt bij de Centrale Bibliotheek 51 personeels
leden (inclusief offsetafdeling 6, bij de filiaalbibliotheken 3, bovendien 4
gedetacheerd bij de afdelingsbibliotheken).
Het aanschaffingsbudget voor boeken en tijdschriften bedraagt in 1973 voor LHbibliotheken ƒ 640.000,-, waarvan 40 % voor de Centrale Bibliotheek.
Het aantal lopende tijdschriften en series bedraagt 12 000, waarvan 75 % in de
Centrale Bibliotheek.
In 1972 vonden 150 000 uitleningen plaats, waarvan de helft uit de Centrale Bibli
otheek.
2.3.2. Instituutsbibliotheken
Ieder instituut heeft een eigen bibliotheek. Slechts in de enkele gevallen waarbij
meer dan een instituut is gevestigd in een gebouw, heeft men een gemeenschappelijke
bibliotheek, althans een gemeenschappelijke bibliotheekruimte.
De instituutsbibliotheken dienen in hoofdzaak voor de bevrediging van de directe
informatiebehoeften van medewerkers van het betreffende instituut. In Wageningen
wordt door studenten een toenemend gebruik gemaakt van deze bibliotheken. Indien
de medewerkers echter een dieper gaande literatuurstudie moeten verrichten, zullen
zij zich tot andere bibliotheken, waaronder in het bijzonder de Centrale Bibliotheek
van de LH moeten wenden.
In sommige gevallen beschikt het instituut over een gediplomeerd bibliothecaris;
in de meeste gevallen echter is het beheer van de bibliotheek toevertrouwd aan een
administratieve kracht die daarin een gehele of gedeeltelijke dagtaak vindt.
De meeste instituutsbibliotheken zijn zgn. free access bibliotheken, dat wil zeggen
dat het materiaal in de bibliotheek zelf systematisch is geplaatst en vrij toegan
kelijk is opgesteld.
De betekenis van de bibliotheek in de instituten is zeer verschillend, mede af
hankelijk van de uitrusting (met inbegrip van de daarvoor beschikbare ruimte en
personeelsvoorziening) van de betrokken bibliotheek. Is deze ruimte aantrekkelijk
voor de gebruikers en is de verdere uitrusting goed, dan zullen de gebruikers ge
neigd zijn naar de bibliotheek toe te gaan voor studie. Is dit niet het geval, dan
ontstaat de neiging 'op de kamer' te lezen en er naar te streven kleine handcollec
ties aldaar op te slaan. Dit wordt nog in de hand gewerkt indien men de gewoonte
heeft aangenomen leesportefeuilles te laten circuleren.
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In 1968 is een enquete gehouden onder bezoekers van de bibliotheken in Wageningen,
gevolgd door een kleine 100 interviews. Dit onderzoek was gericht op lees- en zoek5
gewoonten van de gebruikers . Bij het daarover gepubliceerde rapport behoort een
(niet gepubliceerde) aanvulling, die de opmerkingen van de respondenten bèvat over
de afzonderlijke bibliotheken. Een en ander geeft een basis voor het verbeteren
van bestaande situaties.
In verband met de door te voeren herstructurering bij het landbouwkundig onder
zoek is een commissie ingesteld die de structurele wijzigingen ten aanzien van
de algemene voorzieningen zal uitwerken. Hiertoe behoren ook de instituutsbibli
otheken van de Directie Landbouwkundig Onderzoek. Deze commissie heeft thans
globale kwantitatieve gegevens verzameld, waaraan het volgende is ontleend
(situatie 1973):
Beschikbaar personeel in gehele of gedeeltelijke dagtaak

50

Manuren per week aan bibliotheekwerkzaamheden

980

Manuren per week aan literatuurdocumentatie

460

Budget voor aanschaffing collectie
Boekenbestand totaal aantal delen

f

291.000

118.000

Totaal aantal lopende tijdschriften

3.900

Aantal bezoekers per week totaal

1.4-50

Aantal uitleningen per week totaal

1.200

Een enkele uitzondering daargelaten, is de ondersteuning van literatuuronderzoek
door gespecialiseerde krachten niet groot. Bij enkele instituten is daarvoor
iemand aanwezig, maar het totale aantal manuren per week uit het staatje wordt
voor 3/4 geleverd door Pudoc.
De aanschaffingen voor de bibliotheken (ƒ 300.000 per jaar) en een arbeid van
ca. 30 manjaren (inclusief de Documentatie- en Informatieafdeling van Pudoc die
voor een belangrijk deel ook werkt voor andere gebruikers van informatie dan de
instituten) geven een totale uitgave van ca. ƒ 1,5 miljoen per jaar of rond 2 %
van het totale budget van de Directie Landbouwkundig Onderzoek.

J. Halàszi

Lees- en zoekgewoonten van landbouwkundige onderzoekers en studenten

en motieven voor aankoop van wetenschappelijke literatuur van landbouwkundige
onderzoekers. Pudoc, Wageningen, Ï970. Stencil, 64 blz. + bijlagen.
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2. 3. S. Bibliotheek Ministerie van Landbouw en Visserij
De bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en Visserij is in de eerste plaats
bestemd voor de ambtenaren van het ministerie in Den Haag, maar vervult daarnaast
ook een functie voor de voorlichtingsdiensten. Bovendien behoort de bibliotheek
tot het complex van ministeriële bibliotheken in Den Haag en heeft eveneens als
zodanig een functie. Een overkoepelend orgaan van deze bibliotheken is de Permanente
Commissie voor Overheidsdocumentatie (PCOD), waarin overleg over collectievorming
en coördinatie van informatietaken plaatsvindt.
De bibliotheek is openbaar en wordt ook gebruikt door particulieren, waaronder
veel leerlingen van scholen. Economische, statistische en sociologische literatuur
met betrekking tot de landbouw is zeer goed vertegenwoordigd.
Het aantal banden van deze bibliotheek wordt geschat op 95.000; de personeels
bezetting bedraagt 6 personen.
De bibliotheek heeft steeds zeer nauwe relaties onderhouden met de afdeling
Documentatie en Informatie van Pudoc. De oorzaak moet men zoeken in het historisch
gegeven dat Pudoc ontstaan is uit de toenmalige hoofdafdeling Documentatie en
Publikaties van het ministerie, waartoe ook de bibliotheek behoorde. De litera
tuurinformaties ten behoeve van het ministerie worden verzorgd door personeel
van Pudoc, dat bij de bibliotheek van het ministerie is gedetacheerd.
Kritische beschouwing
1. Ernstige knelpunten voor het goed functioneren van de Centrale Bibliotheek van
de LH vormen het gebrek aan adequaat personeel en het gebrek aan behoorlijke
ruimten. Hierover is enige tijd geleden reeds een nota uitgebracht en geaccep
teerd in het College van Rector en Assessoren en vervolgens in het Bestuur
van de LH6.
De aan de bibliotheek ten goede komende middelen zijn de laatste tien jaar
verre ten achter gebleven bij de spectaculaire groei van de LH, Het huidige
tekort bij de Centrale Bibliotheek en de filiaalbibliotheken zou bestaan uit
elf formatieplaatsen. In het bijzonder gaat het hierbij ook om hoog gekwali
ficeerd stafpersoneel.

De bibliotheekvoorziening van de Landbouwhogeschool; nota samengesteld door de
bibliotheekcommissie in samenwerking met de bibliothecaris; stencil 11 pp. (1971).
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De genoemde nota bibliotheekvoorziening concludeert tot de noodzaak van co
ördinatie, om te beginnen binnen de LH en denkt daarbij ook aan samenwerking
binnen 'Wageningen',
"In verband met de technische ontwikkeling op het terrein der informatievoor
ziening, de hogere eisen, welke aan dienstverlenende functies der bibliotheken
gesteld worden, en de schaalvergroting, welke op een aantal punten tot uiting
komt, wordt de behoefte aan doelmatige organisatie van de bibliotheekvoor
ziening der Landbouwhogeschool dringender. Hoewel een zekere mate en bepaalde
vormen van decentralisatie zeker op hun plaats zijn, zal doeltreffende organi
satie toch niet bereikt kunnen worden zonder coördinatie der gedecentraliseerde
oplossingen, resp. zonder een behoorlijke dosis centralisatie.
Bij decentralisatie met betrekking tot de locatie der collecties, kredieten en
aanschaffingen, is het omwille van de coördinatie gewenst dat personeel, dat
zich volledig met bibliotheekwerkzaamheden bezighoudt en in dat geval veelal
bibliotheek-technisch gespecialiseerd is, in de formatie van de centrale bibli
otheek wordt opgenomen."
2. Het is een bekend - en herhaaldelijk bewezen - feit dat onderzoekers de neiging
hebben voor hun literatuurstudie in de eerste plaats gebruik te maken van mate
riaal 'in eigen huis'. Zelfs kleine afstanden tot andere gebouwen werken zeer
remmend op het gebruik van bibliotheken. Daarom ligt het voor de hand de biblio
theekvoorzieningen in de instituten te handhaven. Maar dan zullen deze biblio
theekvoorzieningen - met inbegrip van personeel - moeten voldoen aan kwaliteits
eisen. De indruk bestaat dat zulks stellig nog niet overal het geval is.
Een gedecentraliseerde opstelling houdt zeker niet in dat geen coördinatie na
gestreefd zou moeten worden. Integendeel, het bibliotheekapparaat van de insti
tuten moet als een geheel worden beschouwd, waarbij tevens een coördinatie met
het bibliotheeksysteem van de LH nagestreefd zal moeten worden.
Een zekere mate van samenwerking is ook in het verleden wel nagestreefd, onder
meer door het opstellen van een centrale catalogus van het gezamenlijk biblio
theekbezit door de Centrale Bibliotheek van de LH (althans voor zover het de
instituten in de gemeente Wageningen en omgeving betreft) en door de, eveneens
door de Centrale Bibliotheek, opgestelde tijdschriftencatalogus. In beperkte
mate vervult de Centrale Bibliotheek ook een nationale taak t.a.v. de bewaring
van "verouderde" landbouwliteratuur. Ook in de groep 'Landbouw' van de Sectie

DEFINITIONS
In the present fast-growing and evolving sphere of
activities the meaning of words depends greatly on the context
in which they are used. In the three fields of information,
computers and communications, which can overlap and interact
strongly, the demarcation between fields i s not rigid, and i t
becomes very d i f f i c u l t t o arrive a t s e t definitions; but for
the purpose of the present study, the three subjects can be
defined as follows:
(a) Information

- all communicable forms of knowledge

(b) Communications

- the process of and mechanisms for
information transfer in coded or
un c o d e d f o r m s ; u s i n g c a r r i e r s
such as sound waves, electromag
netic waves and the printed page,
and associated technologies
(e.g. - telephones, T.V., photo
copy e t c . ) .

(c) Computers

- ( i ) data processing, programming
and production using computers, and
in part, data processing as i t
relates to information and infor
mation systems;
( i i ) computer science - study of
the computer and i t s applications
( i . e . both hardware and software).

Uit: Report of the ad hoc Group on
Information, Computers and Cormrunications
OECV Committee for Scientific Policy,
25 June 1971.
SP(71)19
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voor Speciale Bibliotheken (S.S.B.) van de Nederlandse Vereniging van Biblio
thecarissen (N.v.B.) is een, overigens geheel vrijblijvend, contactorgaan ge
vormd. De adviescommissie is echter van mening dat een dergelijk vrijblijvend
overleg onvoldoende is.
3. De bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en Visserij neemt een ietwat
aparte plaats in. Toch ligt ook een overleg ten aanzien van werkzaamheden en
taken met deze bibliotheek voor de hand. Het verband met deze bibliotheek zal
echter meer vrijblijvend moeten zijn dan dat tussen de instituutsbibliotheken
onderling en tussen de instituutsbibliotheken en de bibliotheekvoorzieningen
bij de Landbouwhogeschool.
2.4. Documentaire informatie

7

In de huidige situatie wordt op tal van plaatsen in de 'Wageningse' gemeenschap
aandacht besteed aan documentaire informatie. Centraal opgesteld zijn in dit op
zicht de Centrale Bibliotheek van de LH en de afdeling Documentatie en Informatie
van Pudoc, maar ook bij vele vakgroepen van de LH en in vele instituten van land
bouwkundig onderzoek, ook vaak bij individuele onderzoekers of wetenschappelijke
medewerkers wordt (literatuur)documentatie bedreven. In de volgende paragrafen
zal worden getracht enig inzicht te geven in deze vrij ondoorzichtige situatie.

2.4.1. De behoeften aan landbouwkundige -informatie
Gesteld kan worden dat de verzorging van de landbouwkundige documentaire infor
matie na het einde van de tweede wereldoorlog op gang is gekomen. Uit een erva
ring van meer dan 25 jaar is gebleken dat uiteenlopende groepen van de maatschappij
behoefte hebben aan deze informatie: van schoolkinderen die een opstel moeten maken
tot promovendi die bezig zijn aan het schrijven van hun proefschrift; van ministers
tot lagere ambtenaren en van bedrijfsleiders tot vakbondsbestuurders. Wetenschappe
lijke informatie voor onderzoekers is van het gehele patroon van informatiebehoeften
slechts een onderdeel.
Het zal duidelijk zijn dat deze zeer uiteenlopende groepen gebruikers zeer verschil
lende eisen stellen aan de informatie die zij wensen te ontvangen en dit houdt in
dat het totale documentaire informatie-apparaat flexibel opgesteld moet zijn.

_
Hieronder wordt verstaan: het verzamelen, groeperen, bewaren, toegankelijk maken en
verschaffen van in "documenten" vastgelegde informatie, teneinde te kunnen voorzien
in de behoeften van wie die informatie nodig hebben.
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Helaas bestaan weinig kwantitatieve gegevens over de informatiebehoeften. Slechts
de jaarverslagen van Pudoc kunnen hierover enig inzicht geven. De volgende gegevens
zijn hieraan ontleend (tabel 3).
Tabel 3. Aantallen documentaire informaties, verstrekt door Pudoc.
Literatuurinlichtingen

1970

1971

1972

590

730

732

Literatuurlijsten
nieuwe lijsten
reprodukties bestaande lijsten
Literatuurrapporten

90

96

96

443

479

419

13

13

13

52

46

46

12.000

12.300

11.200

Attenderingsdienst
opdrachten
attenderingen

Niet opgenomen in deze tabel zijn de collectieve informaties die bestemd zijn
voor een bepaalde groep of voor algemeen gebruik. Hiertoe behoren de uitgaven
'Landbouwdocumentatie1 (rond 7500 referaten per jaar), 'Agricultural Aspects of
the Common market' (een titelbibliografie met rond 2300 titels per jaar),
'Pudoc Bulletin' (een nationale landbouwkundige bibliografie met rond 2000 titels
per jaar). De Centrale Bibliotheek heeft voorts nog uitgegeven een 'Catalogue of
current Bibliographies' en 'The bibliography of agricultural Bibliographies 1961 1970'.
Zoals uit deze gegevens blijkt, worden de informaties op verschillende wijze
gegeven, al naar gelang van de behoeften van de informatievragers. Uit de jaar
verslagen van Pudoc valt op te maken dat vooral van de zijde van het bedrijfs
leven grote belangstelling bestaat voor deze informatie. Ook het buitenland
toont interesse in deze Nederlandse documentaire informatie.
Ter illustratie kunnen dienen de volgende gegevens uit het jaarverslag 1971
van Pudoc (tabel 4).
Tabel 4. Verdeling van door Pudoc verstrekte aantallen informaties in 1971, ver
deeld naar ambtelijk, niet-ambtelijk en buitenland.
Ambtelijk
Literatuurinlichtingen

Niet-ambtelijk

Buitenland

135

526

69

nieuwe lijsten

33

.51

12

reprodukties

61

168

250 •

Literatuurlijsten

Een miljard pagina's in driejaar. Het Microfotogra
fisch Centrum van NCR in Engeland heeft onlangs
het 500.000ste Ultrafiche afgeleverd. Het centrum,
dat nu drie jaar bestaat, legt gedrukte informatie
vast op briefkaartgrote transparanten, die maximaal
3000 (!) pagina's informatie bevatten. In drie jaar
tijds heeft NCR nu een half miljoen ultrafiches af
geleverd, die met een gemiddelde van 2000 pagina's
per ultrafiche in totaal ruim één miljard pagina's
informatie bevatten. Onder de grote schare van be
drijven, die van deze service gebruik maken bevin
den zich onder meer de British Leyland Motor
Corporation, de Ford Motor Company in Engeland
en de Perkins Engines organisatie, die allen de uit
gebreide onderdelen catalogi hebben samengevat
tot enkele ultrafiches.
De dealers van deze bedrijven beschikken over een
vergrootapparaat, waarmee in enkele seconden
iedere gewenste pagina op normaal formaat kan
worden getoond.
Een andere belangrijke gebruiker is de British
National Bibliography, een instelling die een uit
gebreide bibliografie, 'Books in English', uitgeeft.
De British National Bibliography gebruikt een zeer
geavanceerd systeem, waarbij drie zeer vooruit
strevende technieken worden toegepast: de com
puter, COM (computer output on microfilm), en de
PCMI-techniek van NCR.
In Engeland en Amerika worden jaarlijks erica
100.000 nieuwe titels uitgegeven. Daarvoor heeft
men zo'n 300.000 zoeksleutels nodig, welke alle
door de BNB middels de computer worden vast
gelegd op magneetband. Na de invoering van een
laatste titel in een bepaalde periode wordt binnen
een maand een nieuwe bibliografie op ultrafiches
samengesteld. De magneetband wordt met behulp
van het COM-systeem geconverteerd in microfilm.

Vit: Informatie 15(1973)2:100
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Ook de attenderingsopdrachten zijn voor het grootste gedeelte abonnementen die
zijn afgesloten door het bedrijfsleven. Daar staat tegenover dat de literatuur
rapporten in hoofdzaak zijn bestemd voor het onderzoek, dus voor ambtelijke
instellingen.
2.4.2. Analyse van de te behandelen literatuur
Voor de tweede wereldoorlog kon het begrip 'landbouw' en dus het begrip 'land
bouwkundige literatuur' vrij scherp worden gedefinieerd. De begrenzingen van
beide begrippen zijn echter in de laatste 20 jaar ruimer en vager geworden. Dit
heeft ook voor de landbouwkundige documentaire informatie, vergaande conse
quenties.
De landbouwkundige literatuur strictu senso wordt thans geschat op een 200 000 250 000 documenten per jaar. Maar om deze kern heen is een niet te schatten hoe
veelheid literatuur eveneens van belang voor de beoefening van de landbouwweten
schap.
Een apparaat dat zich ten doel stelt de brede groep gebruikers van landbouwkun
dige informatie van dienst te zijn, zal hiermede rekening moeten houden. Het zal
zich bewust moeten zijn van de onmogelijkheid, onafhankelijk van anderen, een
eigen volledig documentatiesysteem op te bouwen dat bevredigend werkt. Integen
deel, zo'n apparaat zal, waar mogelijk, gebruik moeten maken van de diensten die
door derden kunnen worden geleverd.
Dit principe is reeds enkele tientallen jaren door Pudoc gehanteerd. Daardoor is
het mogelijk geweest de personeelsbezetting tot een minimum beperkt te houden. Men
heeft immers slechts een zeer beperkt aantal documentalisten of referenten nodig
om zelf literatuur te documenteren. De capaciteiten van de dienst zijn veel meer
gericht op het verstrekken van literatuurinformaties. Daarvoor wordt op zeer
grote schaal gebruik gemaakt van het bibliografisch materiaal dat op de Centrale
Bibliotheek aanwezig is.
2.4.3. Het documentaire informatie-apparaat
De binding tussen Centrale Bibliotheek LH en Pudoc is onmiskenbaar en het -valt
dan ook zeer te betreuren dat door externe omstandigheden sedert 1968 een ruim
telijke scheiding tussen beide is ontstaan.
De afdeling Documentatie en Informatie van Pudoc kan eenvoudig niet werken zonder
de Centrale Bibliotheek en de overige bibliotheken in 'Wageningen'. Omgekeerd
hebben deze bibliotheken, en in het bijzonder de Centrale Bibliotheek, er alle
belang bij dat zij gebruik kunnen maken van deze documentaire informatiedienst.

Het Algemeen Bestuur van het Neder
lands Orgaan voor de Bevordering van de
Informatieverzorging (NOBIN) heeft de
Commissie voor Landbouwdocumentatie
en -informatie TNO (COLADIN) over
1972 en 1973 een subsidie van in totaal
f266.000 verleend voor een onderzoek
naar de toepasbaarheid van mechanise
ring van de documentatie en de informa
tieverspreiding op het gebied van de
agrarische en veterinaire wetenschappen.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd on
der verantwoordelijkheid van PUDOC in
Wageningen in samenwerking met IWISTNO. Hiermee is wellicht de eerste stap
gezet op de weg naar mechanisering van
de landbouwkundige literatuurinformatie
in Nederland. De weg zal, gezien de alge
mene financiële situatie bij het weten
schappelijk onderzoek, waarschijnlijk een
lange zijn.

Uit: LSO. Tijdschrift van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TNO. 1(1972)1:11
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Pudoc is de grootste klant van de Centrale Bibliotheek. Een deel van de afdeling
Documentatie en Informatie woont zelfs in bij de Centrale Bibliotheek en verschil
lende andere medewerkers maken bijna dagelijks gebruik van de bibliografieënkamer
en de andere faciliteiten van deze bibliotheek.
Beide instellingen zijn bovendien ten nauwste betrokken bij de moderne ontwikkeling
van gemechaniseerde gegevensverwerking, waarbij zij voor de oplossing van dezelfde
soort problemen staan.
Het ter beschikking komen van duplicaten van in het buitenland vervaardigde mag
neetbanden met bibliografische gegevens was onder meer aanleiding tot samenwerking
van Pudoc en Centrale Bibliotheek in het zgn. ALADIN-project (automatisering land
bouwkundige documentatie en informatie), een van de taken van de Commissie Land
bouwkundige Documentatie en Informatie (COLADIN).
Behalve bij deze centrale instellingen, wordt ook elders in 'Wageningen' documen
tatie bedreven. Daarbij kan men twee niveaus onderscheiden, nl. het niveau van af
delingen of instituten en het niveau van individuele onderzoekers.
Op het eerste niveau kan niet in alle gevallen worden gesproken van een doeltref
fende organisatie. De selectie uit de ter beschikking staande internationale lite
ratuur is vaak vrij willekeurig en afhankelijk van individuele opvattingen en de
toegepaste systemen kunnen soms de toets van de kritiek niet doorstaan.
Daarnaast zal menige onderzoeker gedurende het onderzoek waarmee hij bezig is,
een eigen klein en gespecialiseerd systeem bijhouden. Dit systeem kan hij in
richten naar eigen smaak.
Toch dreigen ook hierbij enkele gevaren: ook in deze gevallen kan het systeem wel
eens een eigen leven gaan leiden en de onderzoeker kan ten onrechte menen dat zijn
persoonlijke systeem volledig is en dat verdere literatuurstudie overbodig is.
Een inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over deze beide typen docu
mentatie is moeilijk te verkrijgen.
Over het eerste niveau zijn, wat betreft de instituten, enqüêtegegevens vermeld
in 2.3.2.
In het eerder vermelde rapport van Halàszi valt op het percentage van 25 - 30 %
van de tijd in normale werkweken dat door de individuele onderzoeker aan lite
ratuurstudie wordt gedaan. Het regelmatig lezen van bepaalde tijdschriften en
het regelmatig doornemen van referaattijdschriften bleken de belangrijkste twee
methoden waarop de onderzoekers trachten bij te blijven op hun vakgebied. Kenne
lijk wordt minder tijd besteed aan het gericht zoeken naar ondersteuning uit de
literatuur van het onderzoekproject waarmede men zich bezighoudt.

SNELLE INFORMATIES OVER PUBLIKATIES VIA TERMINAL
Het opzoeken van l i t e r a t u u r voor studie of onderzoek wordt
met de dag gecompliceerder. Bijna geen academicus kan meer
geheel op de hoogte blijven van de dynamische ontwikkeling
in zijn vakgebied.
De C e n t r a l e B i b l i o t h e e k v a n d e T H - D e l f t h e e f t o p h e t o g e n 
b l i k d e k a n s v i a e e n t e r m i n a l b i j d e ESTEC t e N o o r d w i j k e e n
v e r b i n d i n g t e k r i j g e n m e t h e t c o m p u t e r g e h e u g e n v a n h e t ESROinformatiecentrum te Darmstadt, waardoor een efficiëntere
literatuurinformatie voor onderzoek en studie mogelijk wordt.
In deze databank zijn bijna 1 miljoen referenties opgeslagen
op het gebied van ruimtevaart, metaalkunde, technische weten
schappen, elektronica, kernenergie en Amerikaanse rapporten
over research en ontwikkeling.
I e d e r e m a a n d komen e r c i r c a 2 5 . 0 0 0 r e f e r e n t i e s b i j . ( E e n r e 
ferentie i s de verwijzing naar de t i t e l en bibliografische
gegevens).
T e v e n s w o r d t o v e r w o g e n om i n d e n a b i j e t o e k o m s t o o k h e t v a k 
gebied chemie op t e nemen in deze databank in verband met de
vele verzoeken hiertoe.
Bij het zoeken naar literatuur over een bepaald onderwerp via
de terminal krijgt de aanvrager onmiddellijk op het beeld
scherm antwoord in de vorm van relevante literatuurgegevens
over dat onderwerp. Aangezien de opgeslagen informatie b i j
ESRO g e b a s e e r d i s o p d i e t i j d s c h r i f t e n w a a r o v e r o n z e b i b l i o 
theek in ruime mate beschikt, zal in de meeste gevallen het
gevraagde artikel te leveren zijn.
Om d e g e g e v e n s o v e r e e n b e p a a l d o n d e r w e r p u i t d e d a t a b a n k t e
verkrijgen, i s een "zoekprofiel" nodig. Een zoekprofiel i s
een combinatie van trefwoorden, die het interessegebied van
de aanvrager karakteriseert.
Indien voor de Centrale Bibliotheek een aansluiting op de
databank mogelijk zou z i j n , kunnen de bibliotheekmedewerkers
in de aanloopperiode de aanvragers begeleiden bij het op
s t e l l e n v a n h u n z o e k p r o f i e l . Na e n i g e e r v a r i n g k a n d i t z o n 
der begeleiding gebeuren. Het belangrijkste hierbij is het
zoekprofiel niet t e ruim t e s t e l l e n , omdat anders het risico
bestaat de de aanvrager overstelpt wordt met een stroom van
gegevens.
Uit: TH-mededelingen 72,
blz. 14
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Het onderzoek is daarentegen wellicht beter gediend met een vakkundige documen
taire informatie over het onderwerp van elk specifiek project.
2.4.4. Nationale samenwerking
De nationale samenwerking is thans geïnstitutionaliseerd in de genoemde COLADIN,
ingesteld door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO. In deze
commissie zijn niet alleen vertegenwoordigd de LH en Pudoc, maar ook de Diergenees
kundige Faculteit, het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het bedrijfsleven.
Op een breder niveau is deze samenwerking geïnstitutionaliseerd in het NOBIN
(Nederlands orgaan voor de bevordering van de informatieverzorging), dat onder
meer voor 'Wageningen' het ALADIN-project subsidieert.
2.4. 5. Internationale samenwerking en mechanisering
In de laatste jaren valt een sterke groei naar internationale samenwerking op het
gebied van de landbouwkundige documentaire informatie te constateren. Zowel de
Centrale Bibliotheek als Pudoc zijn bij deze ontwikkeling nauw betrokken. Het is
hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de technische aspecten van deze
samenwerkingsvormen. Slechts zij vermeld dat zij ten nauwste samenhangen met de
mogelijkheden van mechanisering.
Twee facetten zijn in het verband van dit rapport echter wel van belang.
De internationale samenwerking houdt in dat Nederland een aandeel zal moeten leve
ren in de te ontwikkelen systemen als deze in het operationele stadium komen.
Hoewel een dergelijk aandeel nogal eens kan worden uitgevoerd door een of enkele
specialisten, ligt het toch voor de hand dat deze nationale bijdragen worden ge
leverd via een centraal punt.
De keerzijde is dat uit deze internationale systemen materiaal, in het bijzonder
magneetbanden, voortkomt dat ten dienste kan komen van de informatieverzorging. De
mechanische verwerking van dit materiaal kan bezwaarlijk worden overgelaten aan de
individuele gebruikers (er is een computer nodig); een gecentraliseerde verwerking
ligt voor de hand. Bovendien zal hulp geboden moeten worden bij het gebruik van
deze niet-conventionele bibliografische middelen. In een later stadium is wel
licht een directe verbinding tussen systeem en gebruiker via terminals mogelijk,
maar ook dan zullen opleiding en begeleiding noodzakelijk blijven.
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2. 4.6. Omvang en kosten
Om enigszins een indruk te krijgen van de orde van grootte van het totale docu
mentaire informatie-apparaat voor 'Wageningen', zijn enige schattingen gemaakt
ten aanzien van de personeelsbezetting.
Bij de Centrale Bibliotheek en de filiaalbibliotheken zijn geen personeelsleden
expliciet belast met documentatiearbeid. Bij de afdelingsbibliotheken kan men
rekenen met 3 personeelsleden (een hele kracht en vier 'halve'). Voorts wordt
door bibliotheekmedewerkers en andere medewerkers, naast ander werk, ook wel tijd
besteed aan documentatiearbeid.
Bij de afdeling Documentatie en Informatie van Pudoc zijn 10 medewerkers (voor de
personeelsbeperking 12), van wie 5 academici.
De personeelsbezetting voor documentatiearbeid bij de instituten varieert van een
'halve' tot enkele krachten.
Uitgaande van deze gegevens is een zeer globale berekening gemaakt, die heeft ge
leid tot een raming van personele en materiële kosten voor 'Wageningen' als geheel
van ƒ 2 miljoen per jaar voor documentaire informatiearbeid.
Alle academici bij Landbouwhogeschool en instituten besteden een deel van hun tijd
aan literatuurstudie. Uit het reeds genoemde rapport van Halàszi zijn hierover
enige gegevens bekend. Ook hogere en middelbare krachten zullen, zij het minder,
tijd aan literatuurstudie geven.
Op grond van een aantal veronderstellingen is de adviescommissie tot de zeer voor
lopige schatting gekomen dat met literatuurstudie in 'Wageningen' een bedrag in
de orde van grootte van ƒ 10 miljoen per jaar gemoeid is.
Uit deze beide zeer grove benaderingen volgt:
1. dat de totale kosten, besteed aan documentatie, informatie en literatuurstudie
gering zijn ten opzichte van de kosten van onderzoek en onderwijs, waarvoor zij
essentieel en onmisbaar zijn;
2. dat de kosten van het professionele apparaat van de LH-bibliotheek c.a. en
Pudoc gering zijn ten opzichte van die van de gebruikers.
De verwachting is gewettigd dat verbetering van de service-verlening onder
meer door actieve cliëntgerichte informatieverstrekking tot grotere doelmatig
heid in de tijdbesteding van o.a. academici zal leiden en dus tot besparing
van kosten. Indien men het literatuuronderzoek van de gebruikers met 20 % zou
kunnen verbeteren, wat binnen de mogelijkheden moet worden geacht, dan zou
hiermede een rendementsverbetering ter waarde van twee miljoen gulden te ver
wezenlijken zijn.
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Kritische beschouwing
1. Zoals reeds is vermeld, is de ruimtelijke scheiding tussen de beide centrale
instellingen, die zich bezighouden met de informatieverzorging een zeer ern
stig bezwaar. Enkele motieven die pleiten voor een gezamenlijke huisvesting
zijn in het volgende opgesomd.
a. De binding tussen documentaire informatiediensten en bibliotheken is on
miskenbaar.
b. Beide typen instellingen zijn ten nauwste betrokken bij de moderne ontwik
keling van gemechaniseerde gegevensverwerking, waarbij zij voor dezelfde
soort problemen staan. Bij een gezamenlijke huisvesting kan worden bezui
nigd op investeringen.
c. Mogelijke bindingen tussen een wetenschappelijke uitgeverij en een documen
taire informatiedienst zijn eveneens aan te wijzen.
d. Voor een buitenstaander is het vaak onbegrijpelijk wat het verschil is tus
sen de behandeling van een informatievraag door de bibliotheek en door de
documentaire informatiedienst. Zo zal een vraag aan de Centrale Bibliotheek
in de geest van "Heeft U literatuur over

" direct worden beantwoord

door deze bibliotheek, terwijl de vraag "Welke literatuur is er over

"

door de bibliotheek wordt doorgezonden naar Pudoc.
e. Het gebruik van bibliografisch materiaal geschiedt door beide typen instel
lingen; bij een gezamenlijke huisvesting kan met één collectie worden vol
staan.
f. Gemeenschappelijke communicatie-apparatuur (b.v. telex en terminals) kan
voordelen opleveren.
g. Door een nauwer verband zou het mogelijk zijn om beter dan tot dusverre op
het gebied van onderzoek, b.v. bestudering van gebruikersgewoonten, tot
integratie te komen.
2. Mede in verband met de mechanisering zal het gewenst zijn een coördinatie tot
stand te brengen tussen de verschillende documentatiesystemen buiten de beide
centrale instellingen. Deze systemen opereren thans nog geheel onafhankelijk
van elkaar. Een van de doeleinden zal moeten zijn duplicering van de documentatiearbeid te vermijden. Het ligt voor de hand te streven naar een of meer
"pools".
3. Men krijgt de indruk dat de wisselwerking tussen onderzoek en literatuurinformatie nog niet optimaal is (men zie o.m. 2.4.I. en 2.1.3.). Wellicht kan de
gedeeltelijke mechanisering van de documentaire informatie een stimulans zijn
tot verbetering. Een verbeterde relatie zal echter slechts geleidelijk aan

Offsetafdeling produceert
modern en goedkoop!
Voor de tweede maal binnen zes jaar kan
de Centrale Bibliotheek van de Landbouw
hogeschool voor een primeur op het ge
bied van zelfbediënings-reproductieapparatuur zorgen.
Als eerste onder de universiteits- en hoge
schoolbibliotheken is nl. de mogelijkheid
geschapen om, tegen een prijs van slechts
één dubbeltje per afdruk, copieën van
losse en gebonden documenten tot een
dikte van 9 cm. te vervaardigen. In de
entreehal van de bibliotheek is hiertoe op
gesteld een zelfbedienings-, electrostatisch,
copieerapparaat, Brüning 2100, met een
snelheid van negen copieën per minuut.
Het tweede nieuwtje van de reproductie
afdeling van de Centrale Bibliotheek is de

overplaatsing van de offsetafdeiing en de
grote, roterende lichtdrukmachine van het
gebouw aan de Generaal Foulkesweg 1A
naar het voormalige kerkgebouw, Heren
straat 24, achter de bureau's Studium Ge
nerale, Vormingswerk en Studentendeca
nen. Hierdoor is het tevens mogelijk ge
worden om het machinepark uit te brei
den met een automatische offsetmachine,
zodat men nu in totaal over drie offset
machines beschikt, een automatische snij
machine, een bindmachine en een vierkops boormachine.
De nieuwe ruimte en machines zullen ho
pelijk voldoende zijn om een snelle ser
vice te kunnen verlenen.

Uit: LH-beriohten 7(1972): 3
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opgebouwd kunnen worden.
4. Een vraagstuk dat nog ernstige overweging verdient, is de organisatorische
plaats van het personeel, en in het bijzonder de plaats van de literatuur
onderzoekers. In principe zijn er drie mogelijkheden: centrale opstelling,
gedecentraliseerde opstelling en centrale opstelling met detachering bij
onderzoekeenheden dan wel onderwijsafdelingen. In eerste aanleg geeft de
adviescommissie de voorkeur aan de laatste oplossing. Hiermee kan immers
worden bereikt dat een goede band ontstaat tussen de literatuuronderzoekers.
Zij nemen geen geïsoleerde plaats in in de afzonderlijke instellingen en hun
positie kan, omdat zij een groep vormen, worden verbeterd. Aan de andere kant
kunnen zij door detachering nauwer betrokken worden bij het gespecialiseerde
onderzoek, waarbij hun hulp wordt gevraagd en zij zijn mobieler.
2.5. Reproduktietechnieken

Uitgeverij, bibliotheek en documentaire informatiedienst zijn alle drie sterk geinteresseerd in reproduktie-apparatuur. De bibliotheek heeft vooral belangstelling
voor één of enkele reprodukties (fotocopie, microfilm, microfiche) ten behoeve van
eigen studie.van gebruikers; de uitgeverij heeft meer belangstelling voor oplagen,
o.a. in boekdruk en in offsetdruk; de documentaire informatiedienst is in beide
geïnteresseerd.
2.5.1. Reproduktie-apparatuur bij de Centrale Bibliotheek van de LH
Voor een bibliotheek is snel werkende en gemakkelijk te bedienen reproduktieapparatuur een directe noodzaak. Aangezien het maken van fotocopieën relatief
goedkoper is geworden door gebruik te maken van handige moderne machines, is de
laatste tijd het toepassen van reproduktie van een artikel sterk toegenomen ter
vervanging van het klassieke uitlenen. Aan de Centrale Bibliotheek is dan ook,
reeds sinds 1936, een repro-afdeling gekoppeld.
Daarnaast heeft de Centrale Bibliotheek het beheer over een offsetdrukkerij. Deze
is te beschouwen als de huisdrukkerij van de Landbouwhogeschool. De offsetdruk
kerij kreeg kortelings een nieuwe behuizing (in de Herenstraat, dus niet in de
bibliotheek zelf), waarna de apparatuur snel is uitgebreid. De offsetproduktie
bedraagt thans rond 8 miljoen stuks per jaar. Deze produktie is uitsluitend ge
richt op de LH, nl. op dienstverlening aan onderwijs, onderzoek en bestuursafdelingen.

Offsetdrukkerij
Pudoc
gemoderniseerd
De Centrale Offsetdrukkerij van
Pudoc, het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie in Wageningen,
heeft vorig jaar nieuwe appara
tuur aangeschaft. Aanwinsten
van de drukkerij, die aan de
L.J.Costerweg gehuisvest is tus
sen haar commerciële collega's
Vada en Veenman, waren een
vergaarmachine, een offsetpers,
een densitometer en een camera.
Daarnaast werd in 1972 een
drietal kleinere apparaten ge
kocht.
De vergaarmachine, een Neckar
N10, kan katernen van maxi
maal zestien pagina's vergaren.
Zij kan ook als insteekmachine
fungeren voor brochures tot
veertig pagina's. Met de machine
kunnen formaten van A2 tot A6
verwerkt worden.

De nieuwe offsetpers, een Invicta 26S, kan ook het A2formaat verwerken. Niet alleen
het formaat is bij deze pers gro
ter dan bij haar voorganger. De
snelheid is bijna verdubbeld,
zodat nu tienduizend vel per uur
gedrukt kunnen worden.
Met de densitometer, een Gretag, wordt de zwarting gemeten.
Het is een in de drukkerswereld
bekend apparaat.
Vorige maand werd de nieuwe
Klimsch Praktika camera geïnstal
leerd. Deze camera heeft een film
formaat van 50x60 cm en kan zo
wel vlakke film als film van de rol
verwerken. De belichting wordt
gestuurd door een lichtdoseerapparaat. Er kan zeven keer mee
verkleind en vier keer mee ver
groot worden.
In de loop der jaren is de offset
drukkerij geleidelijk gemoderni
seerd. De nieuwe aanschaffingen
hebben steeds tot een snellere
produktie geleid, waardoor een
betere service kan worden ver
leend en meer klanten geholpen
kunnen worden.

Uit: Agrion 1(1973)2:16
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De behoefte aan dit soort dienstverlening is de laatste jaren zeer sterk geste
gen. Dit is in de eerste plaats een gevolg van wijziging in studiefaciliteiten.
Collegedictaten en syllabi worden in toenemende mate tegen een lage prijs ver
strekt aan studenten. De beleidsgrond is dat collegedictaten behoren tot onderwijsvoorzieningen, die zoveel mogelijk om niet of tegen een zeer geringe vergoe
ding beschikbaar gesteld worden aan onderwijsvragende studenten.
In de tweede plaats leidt de nieuwe bestuursvorm van de Landbouwhogeschool tot de
noodzaak op ruime schaal nota's te verspreiden onder de bestuursorganen. Dit is
een vanzelfsprekend uitvloeisel van het gedemocratiseerde bestuur: er is recht op
informatie, er is verplichting tot informatie. Een groot deel van de informatie
verschaffing dient schriftelijk te geschieden.
De personeelsbezetting van de offsetdrukkerij van de Centrale Bibliotheek bedraagt
thans 6 (formatieplaatsen).
2.5.2. Reproduktie-apparatuur van Pudoc
Pudoc beschikt eveneens over een offsetdrukkerij, bekend onder de naam Centrale
Offsetdrukkerij.
De Centrale Offsetdrukkerij werkt voor de instituten te Wageningen en ook voor de
Landbouwhogeschool. Er worden ook vele eigen uitgaven van Pudoc in deze offset
drukkerij geproduceerd. Er vindt in alle gevallen (ook voor opdrachten van Pudoc
zelf) een doorberekening van kosten plaats volgens bepaalde tarieven.
De Centrale Offsetdrukkerij is gevestigd aan de Costerweg (dus eveneens buiten
het hoofdkantoor van Pudoc). Deze drukkerij is de laatste jaren sterk gemoder
niseerd. Niettemin is de capaciteit beperkt gehouden. De drukkerij heeft een zeer
hoge bezettingsgraad, maar bovendien wordt veel werk uitbesteed. De Centrale
Offsetdrukkerij is eveneens een typische 'huisdrukkerij'.
Wellicht ten overvloede zij nog vermeld dat alle uitgaven in boekdruk worden uit
besteed en wel bij particuliere drukkers.
Het aantal gedrukte pagina's bedraagt ongeveer

miljoen per jaar. De personeels

bezetting omvat 5 medewerkers, waarvan één administratieve kracht.
2.5.3. Reproduktie-appcœatuur big instituten
Behalve de genoemde centrale offsetdrukkerij en, staat bij verschillende instituten
ook nog offsetapparatuur. Dit is onder meer het geval bij het Internationaal
Agrarisch Centrum (ten behoeve van cursussen en congressen), bij het Bureau
Gemeenschappelijke Diensten (ten behoeve van daarbij aangesloten instituten) en
bij de Plantenziektenkundige Dienst (vooral ten behoeve van de verspreiding van
mededelingen aan derden).
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Over het gehele vraagstuk van de reproduktie-apparatuur van de instituten is on
langs door een commissie een rapport uitgebracht aan de Algemeen Directeur
Q
Landbouwkundig Onderzoek . Hieraan is het volgende ontleend.
De commissie ging na welke reprografische handelingen het best in de instellingen
zelf zouden kunnen worden uitgevoerd en welke apparatuur daarvoor het meest ge
ëigend. zou zijn. Voorts welke werkzaamheden het meest doelmatig uitgevoerd zouden
kunnen worden op een centrale plaats en wat dan daarvoor de meest geëigende werk
wijze zou zijn en ten slotte onderzocht zij welk deel van de produktie uitbesteed
zou kunnen worden aan particuliere bedrijven.
Door alle instituten in Wageningen worden per jaar rond 10 miljoen pagina's druks
geproduceerd. Daarvan zijn ruim 7 miljoen pagina's druks afkomstig van de insti
tuten, ressorterende onder de Directie Landbouwkundig Onderzoek. Van dit laatste
aantal zou, al naar gelang men de grenzen trekt, 1,5 tot 2 miljoen in aanmerking
komen voor vervaardiging in de instituten zelf.
Voor vermenigvuldiging in oplagen van 15 - 20 zou, volgens de commissie, fotocopieerapparatuur de meest geëigende zijn, zowel wat betreft de kosten als uit
een oogpunt van adequate verzorging van de schriftelijke communicatie binnen een
instituut en tussen het instituut en de directe relaties daarvan.
Zeker een miljoen pagina's van de thans in eigen beheer vervaardigde pagina's
zouden in aanmerking komen voor uitbesteding.
Voor de resterende 4 tot H-,5 miljoen pagina's zou het gebruik kunnen maken van
systeemoffset, naar het oordeel van de commissie, de beste oplossing bieden voor
dit interne drukwerk. Opstelling van de apparatuur bij een centrale dienst lijkt
het meest geëigend. Bij een dergelijke dienst kan men de vakkundigheid van het
personeel waarborgen en is men in staat flexibiliteit ten aanzien van het orderpakket te betrachten. Als centrale dienst heeft de commissie de voorkeur uitge
sproken voor Pudoc.

Q

Nota betreffende organisatie en toerusting van reprografische werkzaamheden ten

behoeve van onderzoekinstellingen. Directie Landbouwkundig Onderzoek,
's-Gravenhage, 1973.

STICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE OPLEIDING

Opleiding
1973-1974
A-Cursussen
Basisopleiding - Bibliotheken

archief
bibliotheek
documentatie

Cursus C
Literatuuronderzoek

Cursus D
Voortgezette opleiding bibliotheken

Kennis en vaardigheid
Om een goed gebruik te kunnen maken van de kennis die in boeken,
tijdschriften en anderepubiikaties is neergelegd, moet men er voor
zorgendathet bezit van bibliotheken van bedrijven, instituten, or
ganisaties en wetenschappelijke instelIingen goed wordt beheerd.
Hiertoe moet men ook rekenen dat het personeel op de hoogte is van
het bezit van andere bibliotheken en de weg weet indien publikaties
van elders geleend moeten worden.

Docenten

Aan de cursussen van de Gemeenschappelijke Opleiding werken als
docenten mee bibliothecarissen van universiteits- en hogeschool
bibliotheken, bedrijfs- en overheidsbibliotheken; archivarissen
werkzaam in bedrijven en organisaties van het bedrijfsleven, als
mede andere deskundigen op de verschi I lende gebieden waarover
gedoceerd wordt.
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Kritische beschouwing

Het ligt voor de hand dat elke afzonderlijk gehuisveste instelling moet kunnen

beschikken over eenvoudige reproduktie-apparatuur voor eigen gebruik.

De Centrale Bibliotheek dient te beschikken over een uitgebreide reproduktie

apparatuur ten behoeve van de gebruikers van deze bibliotheek (voor een groot deel

gebaseerd op zelfbediening). Ook Pudoc heeft veel van dit soort reproduktiewerk

('eentjes'). Bij een gezamenlijke huisvesting kan een efficiënter gebruik van de

aanwezige apparatuur worden gemaakt.

De problematiek rond de verschillende "huisdrukkerij en·• in 'Wageningen' is echter

nog niet opgelost. Deze betreft zowel de optimale personeelsbezetting als �e �ffi

cie-ntie van het gebruik van de apparatuur. Dit laatste aspect wordt vertroebeld

doordat de apparatuur voor deze drukkerijen nog sterk in ontwikkeling is (sys·:eem
machines, fotosetapparatuur, MT-typemachines). Men zal moeten nagaan in hoeverre

centralisatie en decentralisatie doorgevoerd moeten worden. Het genoemde rapport

van de Directie Landbouwkundig Onderzoek is de eerste poging tot een bezinning op

dit vraagstuk waarbij echter alleen de instituten in beschouwing zijn genomen.

De adviescommissie sluit zich aan bij de opvatting van de genoemde commissie van

de Directie Landbouwkundig Onderzoek dat het ongewenst is overheidspersoneel te
binden aan taken die even goed of beter elders kunnen worden ondergebracht.
2.6. Opleiding en training

De onderzoeker bevindt zich in een informatiestroom. Aan de ene kant produceert

hij informatie in de vorm van zijn publikaties, rapporten en verslagen, aan de

andere kant is hij een gebruiker van informatie. Op beide terreinen heeft hij een

opleiding en training nodig, die hij voor een belangrijk deel reeds tijdens zijn

studieperiode dient te krijgen.

Degenen die een functie uitoefenen in de informatieverzorging zelf (verzorgen en

uitgeven van wetenschappelijke publikaties, bibliotheekbeheer, beheer van documen

tatiesystemen en uitvoeren van literatuuronderzoek) zullen daarvoor een vakoplei
ding moeten ontvangen.

Opleiding en training op het gebied van de informatieverzorging omvat derhalve twee

typen opleidingen, nl. een 'professionele' opleiding en een 'gebruikers' opleiding.
De 'professionele' opleiding voltrekt zich in hoofdzaak buiten 'Wageningen'. Dit

• Omgaan met wetenschappelijke infor
matie

De Commissie Algemene Vraagstukken
Universitair Bibliotheekwezen (CAVUB) van
de Academische Raad, met als voorzitter
prof. dr. ir. J. P. H. van der Want en als
secretaris drs. C. Schavemaker, meent in
haar advies - aangeboden aan de voorzitter
van voornoemde Raad - dat scholing in het
omgaan met wetenschappelijke informatie
thans heel bijzonder gewenst is omdat de
studenten in toenemende mate op de biblio
theken en andere centra van wetenschappe
lijke informatie zijn aangewezen vanwege
de opgetreden veranderingen in de onder
wijsmethoden, zoals het werken in project
en werkgroepen. Bovendien wordt het
steeds moeilijker om zonder voorafgaande
training de in omvang en verscheidenheid
sterk toenemende wetenschappelijke infor
matie voor studiedoeleinden te selecteren
en te gebruiken. Daar komt nog bijdat de
snelle veroudering van wetenschappelijke
kennis het meer dan ooit gewenst maakt dat
studenten de universiteit of hogeschool
verlaten met het vermogen hun kennis
bijtijds op peil te houden.
De CAVUB pleit niet alleen voor de integratie
van de scholing in de studieprogramma's,
maar ook voor de aanstelling van een
specialist die zich met die scholing zou
bezighouden. Deze 'docent vakwetenschappelijke informatie' zou tot taak heb
ben de studenten te introduceren in de
structuur en het gebruik van de vakwetenschappelijke informatie, hen te trainen in
het gebruiken van de ontsluitingsmiddelen

d.m. v. praktische oefeningen en te begelei
den bij literatuuronderzoek t.b.v. scripties,
studieprojecten e.d. De CAVUB gaat het niet
alleen om de toegang tot de informatie en
het gebruik daarvan, maar ook om de
scholing in het vormgeven van vakwetenschappelijke informatie. De studenten moe
ten vaardigheid verwerven in het schrijven
en structureren van verslagen, rapporten,
scripties, artikelen en dissertaties. De mees
ten onder hen hebben in het voor-wetenschappelijk onderwijs hiervoor onvoldoen
de scholingontvangen. Ook de universitaire
scholing is ten deze in het algemeen onvol
doende.
De Commissie verzoekt de Academische
Raad binnen haar kadereen werkgroep uit
de wetenschappelijke bibliotheken te vor
men met het doel te komen tot een uniforme
aanpak van de bibliotheekinstructie. Deze
werkgroep zou op niet te lange termijn
advies moeten uitbrengen inzake de organi
satie, methode en hulpmiddelen m.b.t. deze
instructie. Voorts is de CAVUB voor betere
coördinatie en systematischer aanpak van
hetgeen reeds gedaan wordt ter scholing
van de studenten in het omgaan met weten
schappelijke informatie.
De Commissie Algemene Vraagstukken
Universitair Bibliotheekwezen van de Aca
demische Raad komt in het bijzonder op dit
moment met haar advies omdat nu aller
wege de herprogrammering van de universi
taire studie binnen het kader van de aan
staande wet herstructurering wetenschap
pelijk onderwijs aan de orde is.

Uit: De Ingenieur 85(1973)27:569
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zijn onder meer de opleiding voor wetenschappelijke ambtenaren aan universiteitsen hogeschoolbibliotheken bij de Universiteit te Amsterdam, de opleidingen aan de
bibliotheek- en documentatieacademies en de opleidingen van de zgn. Gemeenschappe
lijke Opleiding. Beroepsopleidingen op het gebied van het rapporteren en publice
ren zijn in voorbereiding.
De Centrale Bibliotheek organiseert geregeld oriëntatiedagen voor bibliotheek
medewerkers van LH-afdelingen en instituten.
De noodzaak tot opleiding en training van 'gebruikers' binnen 'Wageningen' is
echter ook reeds lang onderkend. Daarbij kan men drie categorieën opleidingen
onderscheiden, nl. van studenten, van wetenschappelijk personeel en van hoger
beroepspersoneel.
2.6.1. Opleiding en training Van studenten
Opleiding en training van studenten aan de Landbouwhogeschool geschieden op twee
plaatsen. In het studieprogramma is opgenomen een cursus 'Literatuuronderzoek en
schriftelijk rapporteren'. Dit vak is thans een verplicht examenvak voor zeven
studierichtingen in de kandidaatsstudie. Voor de overige studierichtingen is het
vak facultatief, maar hiervan wordt weinig gebruik gemaakt. Voor het vak is een
plaats als docent (voor 26 college-uren) beschikbaar.
Daarnaast organiseert de Centrale Bibliotheek regelmatig korte voorlichtingsbij
eenkomsten over bibliotheekgebruik en literatuuronderzoek, in samenwerking met
Pudoc. Aan sommige hogere agrarische scholen wordt op beperkte schaal een inlei
ding gegeven in het gebruik van vakliteratuur.

2.6.2. Opleiding en training Van wetenschappelijk personeel
Door Pudoc wordt elk jaar een cursus van tweemaal drie dagen georganiseerd voor
wetenschappelijk personeel bij de instituten en de Landbouwhogeschool. Deze cursus
staat bekend als de cursus 'Publiceren voor onderzoekers'. In deze cursus wordt
een dag gewijd aan bibliotheekgebruik, documentatie en literatuuronderzoek.
2.6.3. Opleiding en training Van hoger agrarisch beroepspersoneel
Voor hoger beroepspersoneel bestaan (nog) geen specifieke cursussen over informatie
verzorging. Wel start in september 1973 te Utrecht een cursus "Technisch schrijven"
op ing-niveau. Deze cursus is ook opengesteld voor hen die Hoger Agrarisch Onder
wijs hebben gevolgd. Voorts worden incidenteel in cursussen voor hoger beroeps
personeel van het landbouwkundig onderzoek lessen ingebouwd over deze materie.
Zo wordt in de cursus 'Onderzoektechniek' ruime aandacht besteed aan literatuur
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onderzoek en het maken van interne verslagen en van publikaties.

In het verleden is vele malen een cursus gegeven voor de voorlichtingsambtenaren

onder de tit�l 'Het geschreven woord in de landbouwvoorlichting'. Deze cursus is
echter gestaakt; er is hiervoor geen andere cursus in de plaats gekomen.

Volledigheidshalve zij hierbij nog vermeld dat het Internationaal Agrarisch Centrum
(IAC) elk jaar een internationale cursus geeft over landbouwkundige voorlichting.
In deze cursus wordt veel aandacht besteed aan de publikatie als voorlichtings

medium.

Kritische beschouwing

De adviescommissie onderkent de noodzaak voor opleiding en training van produ

centen en gebruikers van informatie. Zij meent dat deze opleiding en training
een wezenlijke taak vormen van de instellingen die zich bezighouden met de
informatieverzorging.

Aan de LH heeft een commissie van advies voor de Faculteitsraad een rapport voor
bereid inzake de voorzieningen voor de cursussen Literatuuronderzoek en schrif

telijk rapporteren. Het zal wellicht noodzakelijk zijn hiervoor een docent met
volledige dagtaak aan de LH te verbinden. Reeds thans wordt de cursus gevolgd

door meer dan 200 studenten en dit betreft nog slechts zeven studierichtingen.
Ook bij het post-academisch onderwijs is belangstelling voor cursussen op dit

terrein. De genoemde cursus van Pudoc is telken jare overtekend (maximum 32 deel

nemers).

Voor het hoger beroepspersoneel bij het landbouwkundig onderzoek is een bijscholing
eveneens dringend gewenst.

De beroepsopleiding van personeel ten behoeve van het bibliotheekwezen en de docu

mentatie en informatie (onder meer bibliothecarissen, bibliotheekassistenten, docu
mentalisten en literatuuronderzoekers) zal zich in het algemeen buiten 'Wageningen'

voltrekken. Ook voor de produktie van publikaties en voor het uitgeven bestaan

vakdiploma's, zodat net mogelijk is gediplomeerd personeel aan te trekken (indien

daarvoor althans adequate rangen beschikbaar worden gesteld). Voor redactionele
arbeid bestaan dergelijke opleidingen nog niet.

Om verschillende redenen lijkt het echter van belang toch ook aandacht te besteden

aan interne opleiding.

- In de eerste plaats is er op verschillende afdelingen en instituten personeel
in deze functies werkzaam dat geen vakopleiding heeft gehad en dat daarvoor

verr,,, , ,,1, 1 ijk uuK geen gelegenheid geboden zal worden, hoezeer dit ook betreurd
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moet worden. Voor dergelijk personeel zal een interne opleiding althans
enige verbetering kunnen geven in hun taakvervulling.
- In de tweede plaats bestaat er nog geen opleiding voor redactionele ar
beid en het laat zich aanzien dat een algemene opleiding daarvoor, sub
sidiair een gespecialiseerde opleiding bij de LH en/of de hogere agra
rische scholen, voorlopig niet valt te realiseren. Een interne opleiding
voor deze groep lijkt daarom noodzakelijk.
- In de derde plaats heeft de landbouwkundige informatieverzorging specifieke
kenmerken. Ook voor degenen die beroepsopleidingen hebben gevolgd, lijkt
een gespecialiseerde bijscholing gewenst.
Dit alles bij elkaar maakt dat het aspect opleiding blijvend aandacht verdient en
dat gestreefd zal moeten worden naar een daaraan aangepaste organisatievorm.

3.4 AUSNAHMEN VOM ERWERBSPRINZIP
Mit dem allgemeinen Begriff der „University Press" werden in verschiedenen
Ländern unterschiedliche Verlagstypen gekennzeichnet. In England sind sie ihrer
wirtschaftlichen Handlungsmaxime nach weitgehend als Erwerbsunternehmen an
zusehen, die ohne Sonderstellung mit den anderen Verlagen in Konkurrenz stehen.
Ähnliches gilt für einige Verlage in kontinentaleuropäischen Ländern, die den Be
griff „Universitätsverlag" mit oder ohne Zusätze in ihrer Firmenbezeichnung füh
ren. Auch sie sind überwiegend rein erwerbswirtschaftlich orientierte Unternehmen,
die mit ihrer Firma lediglich ihre Intention zum Ausdruck bringen, sich auf die
Verbreitung wissenschaftlicher Literatur speziell für die Forschung und Lehre an
den Universitäten zu konzentrieren.
Dagegen sind die amerikanischen University Presses gemeinnützige Einrichtun
gen mit der Zielsetzung der Kostendeckung. Die Inkaufnahme begrenzter Verluste
ist nicht ausgeschlossen. Die Aufgabe der University Presses ist es, solche wissen
schaftliche, meist monographische Literatur zu verbreiten, der sich die „Commer
cial Publishers" wegen zu geringer Gewinnerwartungen oder wegen erheblicher
Verlustrisiken nicht widmen würden. Diese unter wirtschaftlichen Kriterien oft
negative Auswahl von Manuskripten wird den University Presses möglich, da sie
gegenüber den „Commercial Publishers" über eine ganze Reihe wirtschaftlicher
Vorteile verfügen:
Da sie keine Erwerbsunternehmen sind, brauchen sie ihr Eigenkapital nicht zu
verzinsen, können dagegen die bei einzelnen Titeln erzielten Gewinne zur Verlust
abdeckung bei anderen Titeln verwenden. Die teilweise Übernahme von Lohn-,
Raum-, Lager- und/oder anderen Gemeinkosten durch die jeweilige Universität,
also die Tatsache, daß sie einen Teil der sonst üblicherweise anfallenden Fixkosten
nicht selbst zu decken brauchen, ist ein weiterer wichtiger Vorteil. Darüberhinaus
beziehen sie nicht nur Druckbeihilfen für die Herstellung bestimmter Bücher, son
dern auch allgemeine, nicht zweckgebundene Subventionen, sei es zur Abdeckung
entstandener Verluste oder zur freien Verfügung der Verlagsleitung, die damit ver
lustbringende, ihr als förderungswürdig erscheinende Titel in ihr Verlagsprogramm
aufnehmen kann. Als gemeinnützige Unternehmen genießen die amerikanischen
University Presses gegenüber den „Commercial Publishers" auch Steuervorteile.

Uit: Peter Meyer-Bohm Das wissenschaftliche Buch
Hamburg, 1969. Blz. 27-28
In the case of university press publishing it is obviously of paramount importance thatj
the books produced under the parent university's imprint should reach a consistently high
standard of scholarship. This can be safeguarded by using at least two outside expert
readers for each typescript submitted and by taking trouble in preparing typescripts for
press. This particular editorial or sub-editorial task is very time-consuming and requires a
high degree of experience and education. It is consequently expensive and I think it is fair
to say that university presses spend more money on editorial work than commercial pub
lishers. They also very often provide additional services to authors by helping them in
research, checking sources and quotations, and in ensuring that the illustrations, biblio
graphy and, above all, the index are adequate. Design and quality of production are also
important because of the permanent nature of the work and thefairly high price at which
it will be sold. Typesetting can often be very complicated and difficult, particularly with
scientific books or ones which include extracts in unfamiliar languages and scripts.

Uit: Scholarly "Publishing

2(1970)2:239
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3. DE 'UNIVERSITAIRE PERS' ALS UITGEVER
Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van een vorm van uitgeverij, die
in het kader van dit rapport aandacht verdient, nl. de zögenaamde
'Universitaire Pers'. Vooral in het buitenland hebben 'University
Presses' een belangrijk aandeel in de verzorging van de wetenschappe
lijke publikatiestroom.
Na enige algemene opmerkingen worden in het bijzonder beschreven de
organisatie en werkwijze van de Universitaire Pers Leiden en de
Delftse Universitaire Pers.
In het buitenland is het begrip 'University Press' voor een bepaald type weten
schappelijke uitgeverij welbekend, onder meer in de Verenigde Staten, Canada,
Engeland, West-Duitsland en Frankrijk. Daaraan moet direct worden toegevoegd dat
met de naam 'University Press' allerminst overal eenzelfde begrip wordt aangeduid.
Er zijn verschillen in omvang, opzet, band met de universiteit, meer of minder
commerciële werkwijze enz.
Enige citaten kunnen een beeld geven van hetgeen in het algemeen onder een
'University Press' wordt verstaan.
Het zou te ver voeren in dit rapport dieper in te gaan op positie en taken van
'University Presses' in het buitenland. Dichter bij huis liggen echter Leiden en
Delft. De adviescommissie heeft kennis kunnen nemen van organisatie en activiteiten
van deze 'universitaire persen' en laat hierover enkele korte aantekeningen volgen.
3.1. Universitaire Pers Leiden
In Leiden is gevestigd de Stichting 'Universitaire Pers Leiden' (UPL). In het
stichtingsbestuur is het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Leiden ver
tegenwoordigd alsmede van elke faculteit een of twee medewerkers en voorts de
bibliothecaris of diens plaatsvervanger.
De UPL werd in 1945 opgericht op initiatief van wijlen professor Meijers. Deze
uitgeverij kent als doelstelling het uitgeven van wetenschappelijk werk van hoogle
raren en docenten, die verbonden zijn of zijn geweest aan de Leidse universiteit
en van hen die aan deze universiteit gestudeerd hebben.
Deze doelstelling houdt geen specialisatie in, maar in de loop der jaren heeft zich
toch een aantal duidelijke richtingen afgetekend, wat een doelmatige marketing ten
goede komt. Veel uitgaven zijn ondergebracht in reeksen: Leidse Romantische Reeks,
Leidse Historische Reeks, Leidse Juridische Reeks, enz. Op medisch gebied startte
de UPL enige jaren geleden met de engelstalige Boerhaave Series for Postgraduate

I have tried to put down some possible answers to questions that might be asked
by those considering the foundation of a new university press. How should a
university press be financed, organized, and conducted? What should be its aims?
What should be its ideals? My answers are intended to be taken in an American
context, since it is with American conditions that I am most familiar.
Let us take finance first. There are five chief ways to finance a press. First, by an
annual appropriation from university funds. Second, by obtaining a capital endow
ment which will provide an income sufficient to meet annual deficits. Third, by
obtaining a succession of subsidies to cover the cost of individual books or journals.
Fourth, by publishing on commission, allowing an outside body to pay the produc
tion expenses,and hoping to recover the publication costs by charging a commission
on sales. Fifth, by making the operation self-sustaining, by taking in each year a
little more than has to be paid out.

'With costs where they are now, the heresy may again be advanced that
it is wasteful of our society's resources to print any book for which there is a market
of less than 1,500 copies. Microfilm or microcard or some other ... form of repro
duction may be sufficient.'
Hit: Scholarly Publishing 2(1971)3:223
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Medical Education. Voor elke reeks is een redactiecommissie gevormd. Indien de
redactiecommissie een bepaald manuscript geschikt acht voor uitgave in de betref
fende reeks, wordt in vele gevallen een subsidie van de universiteit gevraagd. Dan
wordt een contract gesloten tussen UPL en de universiteit. De UPL zal het werk doen
aanmaken en uitgeven, terwijl de universiteit daarvoor financiële steun verleent on
der bepaalde voorwaarden. Verder verschijnen er ook boeken met steun van ZWO.
De UPL heeft geen eigen apparaat. De werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden
verricht door de in Leiden gevestigde uitgeversmaatschappij Stenfert Kroese B.V.
Als vergoeding ontvangt deze firma een zeker percentage van de aanmaakkosten plus een
gedeelte van de omzet uit de verkoop van de uitgegeven werken.
Als gevolg van de toenemende internationalisering besteedt de UPL veel aandacht aan
het bereiken van afzetgebieden in het buitenland. De publikaties die de UPL uitgeeft
zijn overwegend proefschriften, resultaten van onderzoek en handboeken.
Bovendien verzorgt de UPL de uitgave van het merendeel van de oraties die in Leiden
worden uitgesproken.
3.2. Delftse Universitaire Pers
In Delft heeft men de universitaire pers (DUP) de vorm gegeven van een onderdeel
van de dienst van de Technische Hogeschool, bedoeld in art. 104 van de WWO. Bij
een dergelijk onderdeel worden in de begroting, behalve de ontvangsten die een
gevolg zijn van de geldelijke verhouding tussen dit onderdeel en de algemene
dienst van de universiteit/hogeschool, alleen opgenomen de geraamde voor- en
nadelige saldi. Begrotingstechnisch is de zaak dus simpel. De formatieplaatsen
van de Delftse Universitaire Pers behoren overigens tot die van de TH.
De DUP is erop gericht de wetenschappelijke communicatie van de TH met andere
universiteiten en hogescholen en met het bedrijfsleven in binnen- en buitenland
te bevorderen. Bij de oprichting van de DUP zat de bedoeling voor om het uitgeven
van verslagen van onderzoek, rapporten, monografieën en studiehandleidingen als
mede het verzorgen van andece drukwerken van de TH, zoveel mogelijk te centra
liseren.
De DUP heeft de volgende taken (art. 2 van het reglement):
"a. het stimuleren van publikaties op het wetenschappelijk gebied, dat door
de hogeschool wordt omvat, in het bijzonder van publikaties op dat gebied
samen te stellen door medewerkers van de hogeschool, zulks
1. ter bevordering van wetenschappelijke communicatie van de hogeschool
met andere instellingen en instituten van wetenschappelijk onderwijs

Delft Progress Report will be published in English
and comprise six different series, each series
containing contributions on different fields of
scientific research. A detailed description of the
contributions in each series is given overleaf.
Although Delft Progress Report will publish articles
containing the results of finished work, the
emphasis will be,on work in progress and work
that is being started. The difficulties encountered
and the problems ahead will be among the items
discussed.
The first number of Delft Progress Report will
appear Spring 1973. Delft Progress Report is a
publication of Delft University Press which also
publishes monographs, reports, textbooks and
other scientific works. Through Delft Progress
Report, Delft University Press hopes to promote
direct contact between the scientific world and
Delft University of Technology.

Professor DrJ.G. Dijkman,
President of the Board of Delft University Press
Uit: Brochure Delft University Press (1973)
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en/of onderzoek, alsmede met het bedrijfsleven in binnen- en buitenland
en alumni;
2. ter presentering van de wetenschappelijke arbeid aan de hogeschool in
binnen- en buitenland;
3. ter verzorging van didactisch wetenschappelijk studiemateriaal voor
studerenden aan de hogeschool;
b. de bevordering van effectieve uitvoering van overige daarvoor in aanmer
king komende drukwerken binnen de hogeschool."
De DUP richt zich op de uitgave van zowel manuscripten betreffende onderzoek
(proefschriften, verslagen van onderzoek) als betreffende onderwijs (leerboeken,
handleidingen, college-dictaten).
In 1973 is of wordt gestart met de uitgave van een wetenschappelijk kwartaalblad
in het Engels onder de titel "Delft Progress Report". Het is beslist niet de be
doeling hierin alleen afgeronde verslagen van onderzoek op te nemen, maar juist
en vooral ook overzichten van lopend onderzoek. Delft Progress Report kan een be
langrijk instrument worden ter evaluatie van de voortgang van onderzoekprojecten.
De algemene leiding van de DUP berust bij een bestuur waarin tevens opgenomen is
als lid de met de DUP verbonden uitgeversmaatschappij. Het is namelijk de bedoe
ling de uitgaven onder te brengen bij een of eventueel enkele particuliere uitge
versmaatschappijen. De uitgaven hebben een titelpagina waaruit blijkt dat ze door
de DUP zijn uitgegeven.
Met de dagelijkse leiding van de DUP is een redactiesecretaris belast, in dienst
van de TH.

1+1

4. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Alvorens nieuwe vormen van samenwerking besproken worden, ligt het voor
de hand te trachten een visie op de toekomst te geven, hoe vaag en specu
latief dit beeld ook moge zijn.
Achtereenvolgens zullen in dit hoofdstuk worden besproken de visie op de
toekomstige ontwikkeling van de LH en van de 'Wageningse' instituten.
Daaruit worden dan afgeleid de consequenties voor het publiceren, het
bibliotheekwezen en de documentaire informatie.
Vooropgesteld moet worden dat, zeker onder de huidige omstandigheden, veel onzeker
is en dat een kwantificering van voorspellingen nauwelijks mogelijk is. Ten hoogste
zijn enige globale indicaties te geven. De onzekerheid over de toekomst wordt nog
vergroot door het feit dat het gehele gebied van de informatieverzorging op het
ogenblik in beweging is en zich talrijke nieuwe technische en andere ontwikkelingen
voordoen, waarvan nu nog niet voorspeld kan worden welke uitwerking zij zullen
hebben.
4.1. De ontwikkeling van de LH

Zowel het onderwijs als het onderzoek aan de LH zal in de nabije toekomst an
ders dan nu geprogrammeerd worden.
De vraag naar hoger en wetenschappelijk onderwijs groeit sterk. Binnen Nederland
hoort de Faculteit der Landbouwwetenschappen tot de sterkst groeiende faculteiten
in de afgelopen vijf jaar. De belangstelling van jongeren voor een instelling die
de relatie mens/milieu centraal stelt, neemt zienderogen toe. Ook voor de toekomst
wordt groei voorzien, zij het in een langzamer tempo. De laatste prognose van de
LH dateert van augustus 1972. Hiervolgens zouden de aantallen studenten kunnen zijn uiteraard onder zeer veel voorbehoud - :
19 75

-

ruim 4000 studenten;

19 80

-

5500 à 6500 studenten;

1990

-

9000 à 14000 studenten.

Deze prognose berust in feite op extrapolatie van de ontwikkelingen uit het
jongste verleden. Geen rekening is gehouden met de invloed van herstructurering
van het onderwijs (de "schok van Posthumus"), noch met mogelijke integratie tus
sen LH en hoger agrarisch beroepsonderwijs, noch met structurele werkloosheid van
academici, o.a. van Wageningers en de gevolgen daarvan voor de studententoevloed.
Nieuwe prognoses omtrent de vermoedelijke studentenaantallen zijn in bewerking.

geponeerd
'Het verdient aanbeveling een Internationale
Instantie, bv. de Unesco, te belasten met de
centrale registratie van dissertatie-onder
werpen, waarbij aan promovendi voor een
periode van 3 of 4 jaar het uitsluitende recht
het opgegeven onderwerp in een dissertatie
te behandelen wordt verleend'.
Stelling nr. 14 bij het proefschrift 'Studies on
the dream in greek literature' waarop A. H.
M. Kessels 25 mei 1973 promoveerde tot doc
tor in de letteren aan de Rijksuniversiteit
Utrecht.

Uit: Intermediair 9(1973):7
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Het staat vast dat de middelen die de LH krijgt om haar onderwijstaken te ver
vullen niet in een zelfde verhouding zullen meegroeien met het stijgend aantal
studenten. Dit betekent dat op de verhouding tussen het aantal studenten en het
aantal stafleden een druk zal worden uitgeoefend: meer studenten per staflid.
Aan gerichte verandering van onderwijsprocessen en informatieoverdracht wordt dan
ook gewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne onderwijstechnologische
mogelijkheden, o.a. van audio-visuele middelen.
Een fundamenteel andere afstemming tussen taken en middelen is niet alleen en
misschien zelfs niet in de eerste plaats het gevolg van het stijgend aantal stu
denten. Het gehele post-secundaire onderwijs staat aan de vooravond van een aan
tal ingrijpende herstructureringsmaatregelen.
Enkele voorbeelden van veranderingen in het onderwijs die verwacht mogen worden,
zijn:
- hoorcolleges zullen veelal plaats maken voor vormen van kennisoverdracht, waar
bij de studenten actief betrokken zijn;
- er zal meer gebruik worden gemaakt van collegedictaten, dan wel leerboeken
(voor sommige vakken wellicht in landelijk overleg ontworpen);
- er zal meer aandacht worden besteed aan recente ontwikkelingen in het betrokken
vakgebied; de student zelf zal deze ontwikkelingen moeten traceren aan de hand
van relevante publikaties;
- er zal meer gebruik worden gemaakt van films, videotapes en andere AV-toepassingen, niet alleen ter verlevendiging van colleges maar juist ter aanvulling
van de in gedrukte vorm ter beschikking gestelde inhoud van de stof en voorts
voor instructies bij practica;
- "computer assisted instruction" (CAI) zal haar intrede doen als nieuw soort
training.
Veranderingen in het onderwijsproces moeten zich richten op de geaardheid en de
mogelijkheden van de individuele student en op toetsingsprocedures, die systema
tische terugkoppeling kunnen verwezenlijken.
De herstructurering zal ook aan de onderzoekactiviteiten in bepaalde fasen voor en
na het doctoraalexamen nieuwe stimulansen geven.
De vraag naar nieuwe vormen van wetenschappelijke publikaties zal toenemen. Ge
dacht wordt aan de bepalingen uit het wetsontwerp Posthumus betrekking hebbende
op de verwerving van de onderzoekaantekening door doctorandi en op de promotie
assistenten.
Bij het programmeren van onderzoekactiviteiten zal meer dan voorheen aandacht be
steed worden aan prioriteitstelling, aan projectbegeleiding en voortgangsbeheer-

5.3. Informatieverwerking
5.3.1. Documentatie
Het feit dat onderzoekers in ons landbouwkundig onderzoek ca. 25 % van hun
tijd aan literatuuronderzoek besteden en dat de literatuur die ter beschik
king staat meer dan 250.000 titels per jaar beslaat, maakt het noodzakelijk
in de komende periode de ontwikkeling in de documentatie die gericht is
op een doeltreffend gebruik -van de literatuur ten zeerste te bevorderen.
De gedachten gaan daarbij niet alleen uit naar het volgen en meewerken
aan het tot stand komen van verbeterde informatietechnieken, en nationale en
internationale informatiesystemen, maar ook en misschien vooral naar inter
ne mogelijkheden de selectie op kwaliteit en doelgerichte literatuur te
vergroten en het gebruik van literatuurgegevens in het onderzoek te bevor
deren. Daarvoor zal het noodzakelijk zijn het literatuuronderzoek en het
verwerken van de daaruit verkregen gegevens met grote bekwaamheid bij het
opstellen van projecten te verrichten en vervolgens bij de uitvoering van
het project de gegevens uit de jongste literatuur in te passen. Daar het
gebleken is dat de wijze van literatuurrecherche in het algemeen voor ver
betering vatbaar is, wordt een training en begeleiding van onderzoekers
urgent geacht.
Daarnaast zal een centrale dienstverlening zich meer dan nu op multi
disciplinair onderzoek moeten instellen en zo mogelijk in combinatie met
anderen de volgende taken vervullen:
a. training en begeleiding i.v.m. literatuuronderzoek
b. bemiddelen tussen internationale gemechaniseerde systemen en de onder
zoek inste11ingen
c. advisering over de gespecialiseerde documentatiesystemen bij de onder
zoekinstellingen, en coördinatie van deze systemen.

5.3.3. Publikatiebeleid
Het publiceren van de resultaten is een wezenlijk onderdeel van de activitei
ten van onderzoekinstellingen.
De wijze van publiceren zou in belangrijke mate bepaald moeten worden
door de taak waarvoor het onderzoek zich gesteld ziet.
Gezien de ontwikkelingen die ook op dit gebied van informatie-overdracht
zich voordoen, komt de vraag op of in de meeste gevallen wel de meest geeigende en efficiënte media gebruikt worden. In de komende periode zal hier
naar onderzoek worden verricht en getracht worden een publikatiebeleid te
ontwikkelen« Daarbij zal niet alleen de overdracht van kennis op wetenschap
pelijk niveau moeten worden doorgelicht maar tevens de doorstroming van
toepasbare resultaten naar de praktijk.
Voorts komt de interne rapportering omtrent de organisatorische aspecten
en de voortgang van het onderzoek voor verbetering, in de zin van uniforme
ring, in aanmerking«

Vit: Bijdrage tot een meerjarenplan voor het
landbouwkundig onderzoek 1972-1976. Intern rapport.
Den Haag, 1972. Bis»30
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sing. Periodieke evaluatie van onderzoekprojecten zal leiden tot regelmatige
rapportage, wat in vele gevallen weer leidt tot publikatie in een of andere vorm.
Men mag aannemen dat de dissertatie in haar oude vorm, althans gedurende enige
tijd, nog niet uit de mode zal zijn. Het promoveren op artikelen wint veld maar
zal wellicht onmogelijk worden wanneer de wetgever erop staat dat het werken aan
een dissertatie ten hoogste drie jaar mag vergen. Het is niet ondenkbaar dat het
promoveren zich zal ontwikkelen in de richting var. het Angelsaksische systeem,
waarbij de getypte dissertatie alleen ter beschikking komt van de leden van de
promotiecommissie en overigens wordt gedeponeerd in een rapportencentrale. In
tussen heeft ook de Academische Raad de verschillende vraagstukken samenhangend
met het promoveren in beschouwing genomen.
4.2. De ontwikkeling van de 'Wageningse' instituten
De 'Wageningse' instituten bevinden zich momenteel voor een deel in een fase van
herstructurering, die met een beperking van het personeelsbestand gepaard gaat.
Toch ligt het niet voor de hand dat de publikatiestroom en de behoefte aan infor
matie daardoor zullen afnemen.
Na de voltooiing van de herstructurering mag worden verwacht dat aan het gehele
landbouwkundig onderzoekapparaat nieuwe stimulansen gegeven zullen worden. Veel
meer dan in het verleden is 'de landbouw' betrokken geraakt bij de gehele maat
schappijstructuur. De eenzijdige gerichtheid op de produktieverhoging van de land
bouw zal plaats moeten maken voor een structuur, die past in het totale beeld
van het welzijn. Daartoe wordt het onderzoek geleidelijk omgebouwd.
De verwachting is dat de 'Wageningse' instituten in veel bredere nationale en
internationale samenwerkingsverbanden voor het onderzoek zullen opereren, waar
door de uitwisseling van kennis zal toenemen. Dit zal met zich brengen de noodzaak
van een betere voorbereidende literatuurstudie alvorens men tot de samenstelling
van gecombineerde programma's komt. Doch eveneens zal een verbetering in de ver
slaglegging (publikaties) het gevolg zijn. De publicistische en documentalistische
9
werkzaamheden zullen daardoor eerder toenemen dan afnemen .

9

Men zie de nota Bijdrage tot een meerjarenplan. Directie Landbouwkundig Onderzoek,

's-Gravenhage, 1973.

Het uitgeven van leermiddelen op non-commerciële basis is onmogelijk. Zodra
een non-profit organisatie een boek zélf uitgeeft wordt zij commercieel. Een
clubje idealisten kan de gemakkelijke gedachte koesteren dat de overheid in een
tekort maar bij moet passen. Een verwerpelijke gedachte. De geestelijke vrijheid
is zoveel mogelijk bevorderd door inbreng van alle kanten. Daarom ben ik
gekant tegen een propositie die elke andere per definitie uitsluit.

Uit: De Uitgever SS(1972)8:216-217
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Reeds thans kondigen zich vele vraagstukken aan die als evenzovele volkomen
nieuwe objecten voor onderzoek aan de orde komen. Deze objecten vereisen een
andere opstelling van het onderzoekapparaat, het ontwikkelen van nieuwe onder
zoekmethoden en een bundeling van krachten in teams. Daarmee zal gepaard moeten
gaan een veranderde instelling ten opzichte van de informatieverzorging. Er zal
meer een gerichte behoefte aan informatie komen van de zijde van het onderzoek
en omgekeerd zal ook de informatieverspreiding vanuit het onderzoek gedeeltelijk
nieuwe wegen moeten zoeken.
4.3. De ontwikkeling van het wetenschappelijk publiceren^
In het voorgaande is reeds aangeduid dat de geschetste ontwikkelingen gevolgen
zullen hebben voor het wetenschappelijk publiceren. Er zijn enkele aspecten die
daarbij in het bijzonder de aandacht vragen.

4.3.1. Bet wetenschappelijk onderwijs
De conventionele kennisoverdracht via hoorcolleges zal in de toekomst minder
sterk op de voorgrond treden. Deze kennisoverdracht zal voor een deel worden
vervangen door audio-visuele middelen en voor een ander deel door gereprodu
ceerde uitgaven, zoals collegedictaten.
Collegedictaten geven op hun beurt weer een impuls tot het produceren van leer
boeken en deze kunnen weer uitmonden in monografieën, bestemd voor een inter
nationale verspreiding. Daarbij mag stellig de behoefte van ontwikkelingslanden
aan deze soort publikaties niet over het hoofd worden gezien. Reeds thans zijn
er symptomen die in deze richting wijzen (b.v. Buringhs 'Introduction to the
study of tropical and subtropical soils').
Zowel de meer intern gerichte samenstelling, produktie en verspreiding van college
dictaten als de extern gerichte leerboeken en internationale monografieën vereisen
een daarop ingesteld werkingsapparaat.
4.2.2. De proefschriften
Hoe ook het toekomstige proefschrift er uit zal zien, vast staat in ieder geval
dat een weg gevonden zal moeten worden om de resultaten van het werk van promovendi
openbaar te maken en een zo goed mogelijke verspreiding te geven.
Men zie tevens de voordrachten van het symposium over wetenschappelijk publi
ceren, die zijn opgenomen in 'Universiteit en Hogeschool', september 1973.

Veel werk, veel tijd, veel moeite zitten er in Uw proefschrift — een geesteskind,
dat U ongetwijfeld bijzonder dierbaar zal zijn.
U bent nu waarschijnlijk zo ver, dat het gedrukt moet worden. Vermoedelijk
betreedt U daarmee een voor U vreemd terrein, en rijzen er twee vragen:
"Wat zal die drukker van mijn proefschrift maken" en "Hoeveel gaat dat
kosten".
Wat de drukker ervan zal maken? Dat hangt a f van de mate, waarin hij
zich heeft willen specialiseren, en... van zijn ervaring op dit heel bijzondere
gebied van het drukken van proefschriften.

Uit: Is wetenschappelijk drukwerk niet meer te betalen?
Brochure Verenigde Reproductie Bedrijven. Groningen,
1973. BU.l

De financiën mogen nimmer een beletsel vormen om te
promoveren.

De universiteiten en hogescholen dienen de daarvoor nodige steun

ruimschoots toe te kennen.

Daar mag en moet dan wel tegenover staan dat op

soberheid in de publikatie mag worden gerekend.

Er is geen enkele noodzaak

het vaak uitvoerige, niet zo interessante en kostbare bewijsmateriaal dat de
onderzoeker tot zijn conclusies heeft gebracht, aan alle lezers voor te leggen.
Met deponering op een aantal plaatsen kan best worden volstaan.

Ook de uit

voering kan vaak een stuk goedkoper.

Uit: J.M.Polak De universitaire onderzoeker. Rede
72-09-01. Blz.5
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De huidige vormen van de proefschriften, waarbij naast het proefschrift als zo
danig, de inhoud ook op andere wijze wordt gepubliceerd, zijn mede ontstaan als
financiële ondersteuning van de promovendi.
Het gehele vraagstuk zal eerst nader bezien kunnen worden als vaststaat op welke
wijze in de toekomst het proefschrift zal functioneren voor het verkrijgen van de
graad van doctor.
4.3.3. De afzonderlijke of in reeksen opgenomen rapporten en verslagen van onderzoek
Op de stelling dat de resultaten van een onderzoek op adequate wijze moeten worden
vastgelegd, valt niets af te dingen. Wel dringt de vraag zich steeds meer op, of dit
in de vorm van een uitvoerige gedrukte publikatie moet geschieden. Aan de ene kant
neemt de documentatiestroom zulke afmetingen aan dat men wel spreekt van 'infor
mation pollution'. De lezers moeten zich noodgedwongen beperken: het aantal lezers
per publikatie neemt dus af.
Aan de andere kant stijgen de produktiekosten van in boekdruk uitgevoerde weten
schappelijke publikaties sterk, mede in verband met het arbeidsintensieve karakter
van deze produktie. De kosten van vermenigvuldiging via reproduktie-apparatuur
dalen daarentegen relatief.
In verband hiermede tekent zich een ontwikkeling af, waarbij de originele versla
gen worden vastgelegd in rapporten die op eenvoudige wijze (b.v. stencil, licht
druk e.d.) in kleine oplaag zijn vermenigvuldigd. Deze rapporten worden in een
centrale opgeslagen. Potentiële lezers worden door samenvattingen in tijdschriften
van het bestaan van de bij de rapportencentrale verkrijgbare rapporten op de hoogte
gebracht.
De rapportencentrale zorgt voor een volledige ontsluiting van de opgeslagen rappor
ten ten behoeve van geïnteresseerden. De adviescommissie pleit voor de oprichting
van een dergelijke rapportencentrale voor 'Wageningen'.
4.3.4. De wetenschappelijke tijdschriften
Reeds is gememoreerd dat de toekomst van de wetenschappelijke tijdschriften zorgen
baart. Er moet zelfs op worden aangedrongen op korte termijn te komen tot een af
zonderlijke studie over dit vraagstuk, waarbij alle betrokken partijen tot overleg
komen.
Het gehele vraagstuk kan daarbij in een aantal deelproblemen worden opgesplitst:
1. de nationale en internationale functie van de gespecialiseerde tijdschriften,
2. de verhouding tussen tijdschriften, uitgegeven door de overheid, door nietcommerciële uitgevers en door commerciële uitgevers,

MARJORIE SCAL
Where does the financial responsibility for the publication of the results
of basic research lie? Advocates of the page charge say it rests with
the author and the sponsor of his work

What is the page charge and how did it originate? The journal 'page' or 'pub
lication' charge is a fixed rate per page charged to the author to cover at least
part of the cost of publication, but paid by the institution supporting his research.
The practice of levying page charges arose about forty years ago out of a growing
awareness on the part of granting institutions that research is not complete until
its results are made known, and that they should support the publication of the
results of the research they sponsor in the same spirit in which they pay for
microscopes and expendable supplies or help with salaries.
Uit: Scholarly Publishing 2(1971)3:62-63
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3. de redactionele verzorging, met inbegrip van de 'bureauredactionele' arbeid,
4. de kosten/baten, met inbegrip van 'page charges' of andere financiële onder
steuning ,
5. de intermediaire functies van Landbouwkundig Tijdschrift, Netherlands Journal
of Agricultural Science, Bedrijfsontwikkeling, Pudoc Bulletin en Landbouwdocumentatie.
4.3,6. De technische ontwikkeling
De technische ontwikkeling wijst in de richting van een groter aandeel van de pri
maire vervaardiger van het manuscript in de totale reproduktietechniek. Dat wil
zeggen dat de voorbereiding van het manuscript bij de bron (b.v. het instituut)
zo ver gaat dat de kopij zonder meer gereproduceerd kan worden in de reproduktieinrichting (drukkerij). Daarbij zal men zorgvuldig moeten afwegen wat gecentrali
seerd en wat gedecentraliseerd kan worden uitgevoerd en wat in eigen beheer gedaan
moet worden en wat uitbesteed zal moeten worden. Naast economische, zullen ook
andere overwegingen in het geding zijn.
4-. 4-. De ontwikkeling van de bibliotheken en de documentaire informatiediensten
De ontwikkelingen van bibliotheken en van documentaire informatiediensten kunnen
niet los van elkaar worden beschouwd. Daarvoor is het verband tussen beide te groot
en wijzen de tendensen teveel in dezelfde richting. In algemene zin kan worden ge
steld dat beide typen instellingen zich geplaatst zien voor een nog steeds sterk
toenemende stroom publikaties in allerlei vormen, toenemende specialisatie aan de
ene kant en een toenemend interdisciplinair karakter van hun instellingen aan de
andere kant. Beide typen instellingen hebben daardoor een neiging om te komen tot
een verdergaande specialisatie, maar tevens om krachtig te streven naar coördinatie.
De primaire functie van het bibliotheekapparaat van de LH (Centrale Bibliotheek +
filiaalbibliotheken + afdelingsbibliotheken) is dienstverlening aan onderwijs en
onderzoek van deze instelling. De primaire functie van het bibliotheekapparaat van
de gezamenlijke instituten is dienstverlening in de eerste plaats aan het onder
zoek dat op deze instellingen geschiedt.
Vooropgesteld dient te worden dat de 'Wageningse' bibliotheekgebruikers ter plaatse
een uniform apparaat van ontsluiting en beschikbaarstelling ter beschikking dienen
te hebben. Tevens moeten zij kunnen rekenen op een zekere mate van samenwerking in
zake collectievorming. Dit betekent een samenwerking tussen beide genoemde apparaten,
die zover dient te gaan als dat in de gegeven organisatorische omstandigheden

Academiebibliotheken
Met academiebibliotheken worden bedoeld de bibliotheken van
o n d e r w i j s i n s t e l l i n g e n u i t h e t h o g e r b e r o e p s o n d e r w i j s . Op d i t
gebied kunnen in de naaste toekomst belangrijke ontwikkelin
g e n w o r d e n v e r w a c h t . I m m e r s d e N o t a : Op w e g n a a r h o g e r o n d e r 
wijs nieuwe s t i j l (stuk 11.697 nr.2), aangeboden door de
ministers van onderwijs en wetenschappen en van landbouw en
v i s s e r i j aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal s t e l t o.m.
dat het oogmerk van de samenhang tussen het wetenschappelijk
o n d e r w i j s (WO) e n h e t h o g e r b e r o e p s o n d e r w i j s (HBO) i s h e t
t o t s t a n d komen v a n e e n o n d e r w i j s k u n d i g e c o ö r d i n a t i e . H e t d o e l
van deze coördinatie i s in de eerste plaats mogelijkheden t e
s c h e p p e n t o t t u s s e n t i j d s e o v e r g a n g v a n s t u d e n t e n v a n WO n a a r
HBO e n a n d e r s o m . Men m a g n u v e r w a c h t e n d a t d e s t u d e n t e n v a n
h e t HBO t e n a a n z i e n v a n h e t h e n g e b o d e n n i v e a u v a n b i b l i o 
theekvoorziening dezelfde verlangens zullen koesteren als
h u n m e d e s t u d e n t e n i n h e t WO.
Slotopmerkingen
De d o c u m e n t a i r e i n f o r m a t i e v e r z o r g i n g v o o r h e t o n d e r w i j s i n N e 
derland vertoont een versnipperd beeld.
Vit: Dr». W.F. de Regtt Studie-informatie
en bibliôtheken; Resonans S (1972), 75-78

'Het wetenschappelijk onderwijs ondergaat grote veranderingen
wat betreft hoeveelheden studenten, geschakeerdheid van disci
plines en studierichtingen, en in de ontwikkeling van nieuwe
onderwijsmethoden. Dit brengt met zich mee, dat de bibliothe
ken aandacht moeten gaan schenken aan ook andere informatie
bronnen dan het boek: film, videQj-tape en al die 'non-book
materials' die zelfs nog niet zijn uitgevonden. Vanzelfspre
kend zal deze ontwikkeling niet de ondergang van het boek be
tekenen; maar het betekent wel, dat e r e r n s t i g rekening mee
moet worden gehouden, dat het boek niet langer het enige
c o m m u n i c a t i e m e d i u m z a l z i j n ' , a l d u s M i n i s t e r Van V e e n .
Uit: Staatscourant
72-11-10
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mogelijk is. Wel zal bij het daarvoor nodige overleg in de praktijk blijken dat
het kwantitatieve verschil tussen de gesprekspartners zeker van invloed zal zijn.
De voortgaande uitbreiding van het aantal en de omvang van de aan de LH gedoceerde
vakken en de toenemende nadruk die op interdisciplinair onderwijs en onderzoek
wordt gelegd, hebben rechtstreekse consequenties voor de collectievorming, in de
zin van uitbreiding. Ook de nationale taken wijzen in deze richting; de Centrale
Bibliotheek van de LH vervult in toenemende mate ook de functie van nationale
landbouwbibliotheek.
Naast de collectie boeken en tijdschriften in conventionele zin zijn in dit ver
band te noemen de nieuwe collecties die aangelegd zullen worden door toepassing
van audio-visuele produkties.
De Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen is van oordeel dat de
zorg voor ontsluiting, opslag en documentatie voor de "software" van de AV-produkties dient te liggen bij de universiteitsbibliotheken, gezien de typische
kennis van zaken die binnen de bibliotheken aanwezig is. Deze Rijkscommissie advi
seerde de Minister van Onderwijs en Wetenschappen kort geleden in deze zin. De
bibliotheek zou zich dusdoende verbreden tot "mediatheek".
Wat de LH betreft: binnen de reeds genoemde Commissie Introductie Audio-visuele
Middelen is deze zaak aanhangig; hierbij is de bibliotheek betrokken.
Het gebruik van het bibliografisch materiaal, beschikbaar in de Centrale Biblio
theek en in het groeiend aantal filiaalbibliotheken, zal zeker toenemen. Enerzijds
door de "zelfdoeners", bezoekers die, al of niet geadviseerd door gekwalificeerde
bibliotheekmedewerkers, zelf hun literatuuronderzoek verrichten. Anderzijds door
de (professionele) literatuuronderzoekers van Pudoc, die in opdracht onderzoekin
gen uitvoeren. Het zal daarbij van het grootste belang zijn dat ervaringen van
gebruikers van dit materiaal worden uitgewisseld en dat een goed inzicht wordt
verkregen in de behoeften van de gebruikers.
De behoefte aan voorlichting en instructie van gebruikers van bibliografisch
materiaal zal zonder twijfel sterk toenemen. De noodzaak tot coördinatie van dat
gene wat nu op twee plaatsen gebeurt, is evident.
Behalve de automatisering van het rappelsysteem van de bestellingen door de admi
nistratie van de LH, is nog géén automatisering c.q. mechanisatie in de biblio
theek doorgevoerd.
Men mag verwachten dat het gebruik van opberg- en oproepsystemen via magneetbanden
ten behoeve van bibliotheek en van documentaire informatie snel zal toenemen.
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De informatiestroom in de toekomst

Na de ontwikkeling van sorteer- en rekenmachines heeft men getracht
een klein deel van de documentatiearbeid, en in het bijzonder het sor
teren, te mechaniseren. Dit is gelukt, maar de snelheid van deze ma
chines was niet groot.
Thans, nu deze sorteer- en rekenmachines voor een belangrijk deel
zijn vervangen door computers, tracht men een groot gedeelte van de
documentatie- en informatiearbeid te laten verrichten door deze com
puters. Wij mogen stellen dat het inderdaad is gelukt alle handelingen
die massaal moeten worden verricht en die een min of meer admi
nistratief karakter dragen, te mechaniseren.
Dit is onder andere het geval met de volgende handelingen:
- het opbergen op systematische wijze van informatie in computer
geheugens,
- het maken van registers en indexen daaruit,
- het reproduceren van deze registers en indexen,
- het attenderen van belanghebbenden op literatuur die waarschijnlijk
interessant is voor hen, conform hun interesseprofiel (Selective Dis
semination of Information - SDI).

Uit: D.J.Maltha Literatuuronderzoek &
Schriftelijk rapporteren. Vageningen,
1972. Blz.4

Een interessante ontwikkeling van de laatste jaren is het totstand
komen van zogenaamde documentatiepools. Bij deze pools tracht men
door een bundeling van krachten op nationale basis een meer effi
ciënte werkwijze te bereiken op een bepaald, meestal nauw begrensd
vakgebied. In een groep belanghebbende instellingen maakt men af
spraken over de verdeling van de documentatie-arbeid onder deze in
stellingen. Iedere instelling brengt zijn aandeel in op een centraal punt
dat dan zorgt voor distributie over de aangesloten instellingen. Het
spreekt vanzelf dat een dergelijke pool alleen kan slagen als men het
met elkaar eens is over de begrenzing van het te bewerken gebied,
de gezichtspunten die men bij de documentatie zal hanteren en het
documentatiesysteem dat men zal toepassen (b.v. de classificatie of
de trefwoorden die gehanteerd zullen worden).

Vit: D.J.Maltha Literatuuronderzoek &
Schriftelijk rapporteren. Wageningen,
1972. Blz.32
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De toekomstige automatisering, waarbij in Nederland één of meer magneetbanden
centrales ter beschikking zullen komen, betekent dat zowel de bibliotheken als
de documentatie-instellingen een directe verbinding via een terminal naar deze
centrales zullen moeten hebben.
Voor de bibliotheek van de LH is de magneetbandencentrale het natuurlijke ver
lengstuk van de bibliografieënkamer waar elk literatuuronderzoek, dat die naam
verdient, behoort te beginnen. Voor die gevallen waar de producenten het drukken
en uitgeven van bibliografisch materiaal misschien gaan vervangen door het be
schikbaar stellen van een magneetband, wordt dit materiaal voor de bibliotheek
zelfs een gedeeltelijke vervanging van het materiaal in de bibliografieënkamer.
De documentatiedienst heeft de magneetbanden nodig voor een gemechaniseerde
attenderingsdienst en voor haar verdere dienstverlening. Bij ruimtelijke samen
voeging zou met één terminal voor gemeenschappelijk gebruik volstaan kunnen
worden en bovendien integratie van het bijbehorende hooggekwalificeerde bedie
ningspersoneel (zoals vraagvertalers) mogelijk zijn.
De ontwikkelingen op het gebied van gemechaniseerde documentatiesystemen en
nieuwe reproduktietechnieken zijn ook van belang voor de instituten, die dan
ook ongetwijfeld van deze nieuwe mogelijkheden gebruik zullen willen maken.
Gezien de investering die hiermede gemoeid is, zal dit alleen in georganiseerd
verband kunnen geschieden.
De ontwikkeling van de documentatie zal sterk worden beïnvloed door deze mecha
nisatie. Van de documentatiediensten zal een nationale bijdrage worden gevraagd
voor internationale documentatiesystemen (met deze taak is trouwens reeds een
begin gemaakt).
Tevens kan worden voorzien dat in de toekomst een groter beroep zal worden ge
daan op retrospectief literatuuronderzoek, naast attendering op lopende lite
ratuur. Meer en meer wint de overtuiging veld dat voorafgaand aan een onderzoek
project, maar ook tijdens de duur van het project, literatuurstudie een inte
grerend onderdeel moet uitmaken van het onderzoek zelf. Een en ander betekent
een uitbreiding van de werkzaamheden van Pudoc naar de informatieverzorging
van het wetenschappelijk onderzoek.
In de taak die thans vervuld wordt ten behoeve van voorlichting en bedrijfs
leven zullen, naar thans valt te overzien, voorlopig geen grote verschuivingen
optreden.

Wij zien hier in de toekomst de wetenschappelijke bibliotheek als
informatiecentrum en toegangscentrum tot de gemechaniseerde ont
sluitingsmiddelen. Ik ben van mening dat het gezicht van de weten
schappelijke bibliotheek door deze automatisering niet ingrijpend
zal veranderen. Als u mij toestaat met enkele woorden nog even in
te gaan op twee factoren die het gezicht van de wetenschappelijke
bibliotheek van de nabije toekomst m.i. wél belangrijk zullen wijzi
gen, dan zou ik willen wijzen op twee dingen.
Ten eerste op de mogelijkheden van bewaring van tekst in sterk
verkleinde vorm. Er is nu een zgn. ultrafiche op de markt, waarbij
3000 blz. op een filmblaadje van 10 X 15 cm staan. Dit betekent, dat
de opslag van documenten straks nauwelijks meer een probleem van
ruimte en financiën zal zijn. Kopieën van zulke filmblaadjes zal men
zonder meer overal kunnen aanschaffen en bewaren, mits de nodige
lees- en terugvergrotingsapparatuur ter plaatse beschikbaar is. Dit
betekent ook, dat men dan niet alleen in boeken zal lezen, maar veel
in, van zulke films terugvergrote, reprodukties en dan terugvergroot,
oiwel op papier, ofwel op een beeldscherm. Het lezen van een beeld
scherm heeft natuurlijk zijn bezwaren, maar er zijn ook nu reeds
leesapparaten in de handel, waarmee men een bepaalde pagina, die
op het scherm staat, met een druk-op-de-knop, op papier gereprodu
ceerd kan krijgen.
Het tweede waarop ik zou willen wijzen is, dat de bibliotheek van
de toekomst steeds meer aandacht en ruimte zal dienen te geven aan
het scheppen van een optimaal lees- en studieklimaat. Want wat de
machines ook van ons kunnen overnemen, de wetenschappelijke
onderzoeker van de toekomst zal moeten lezen, op welke wijze de
tekst dan ook geselecteerd en gereproduceerd zal worden. Bovendien
zal er steeds méér voor studie gelezen moeten worden, als u alleen
maar denkt aan de toekomst met de noodzaak van de permanente
educatie, die de mens zijn gehele beroepsleven door zal begeleiden.
Bovendien, hoe duurder de privacy wordt, hoe compacter de woon
omstandigheden, hoe meer ons dagelijks milieu verontreinigd wordt
door bijv. de bekende audio-visuele hulpmiddelen, des te dringender
zal de behoefte worden aan leeseilanden met een optimaal leesklimaat te midden van onze kijk- en luistercultuur.

Uit: Th.P.Looajea Over kwaliteit en kwantiteit
in de documentaire informatie. Rede 70-03-16.
Blz.26
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Conclusie
De algemene conclusie die uit het voorgaande kan worden getrokken is dat de
ontwikkeling van de informatieverzorging op alle onderdelen een nauwere samen
werking en een bundeling van krachten noodzakelijk maakt. Hieruit resulteert
de belangrijke vraag op welke wijze deze samenwerking in de gegeven situatie
van 'Wageningen' gerealiseerd zou kunnen worden. Deze vraag zal in het laat
ste hoofdstuk aan de orde worden gesteld.
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5. MOGELIJKHEDEN VOOR SAMENWERKING
In dit laatste hoofdstuk wordt een poging gedaan de consequenties
te trekken uit de vorige hoofdstukken. De adviescommissie komt tot
de nadrukkelijke vaststelling dat een samenwerking tussen LH en
instituten op het gebied van de informatieverzorging in de nabije
toekomst een vereiste is.
Bij de overwegingen over samenwerkingsvormen heeft de adviescommis
sie drie vormen in beschouwing genomen, nl. de vorm van overleg, de
vorm van een fusie en de vorm van een horizontaal samenwerkings
orgaan. De keuze is gevallen op deze laatste mogelijkheid.
Bij de uitwerking van deze mogelijkheid staat de adviescommissie de
oprichting van een stichting voor, die haar opdracht in drie fasen
dient uit te voeren:
eerste fase: gemeenschappelijke beheersinstantie op basis van
een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring
tweede fase: toerusting van de stichting met een uitvoerend apparaat
derde

fase: autonome stichting.

In de vorige hoofdstukken is een aantal argumenten aangevoerd leidende tot de
conclusie dat op het gebied van de wetenschappelijke informatieverzorging een
intensievere samenwerking in 'Wageningen' tot stand dient te komen, in het bij
zonder tussen LH en instituten. Als deze samenwerking er niet komt, zal de
huidige situatie - gekenmerkt door inefficiëntie en versnippering - verslech
teren. Aan de ene kant zal dit het gevolg zijn van de krapper wordende geld
middelen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Aan de andere kant zal
de vraag naar wetenschappelijke publikaties en naar effectieve documentaire
informatiediensten groter worden. Deze beide tendenties werken als een schaar.
De noodzaak tot verandering wordt dus nijpender en leidt tot een sterke drang
tot verhoogde doelmatigheid bij de inzet van personeel en middelen.
De gezochte samenwerkingsvorm tussen LH en instituten dient globaal te om
vatten:
a. de uitgeverijwerkzaamheden, met name:
- de bureauredactie van wetenschappelijke publikaties ten behoeve van onder
zoek en onderwijs;
- de uitbesteding en begeleiding van de produktie van publikaties, dan wel
de produktie in eigen beheer;
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- de marketing (zoeken en stimuleren van potentiële auteurs, verkoopbevor
dering, prijspolitiek, ruilsysteem);
b. de reproduktie, zowel de reproduktie in de vorm van fotocopieën, microfiches
en microfilms ten behoeve van eigen studie door de gebruikers als de repro
duktie in kleinere of grotere oplagen in eigen beheer (b.v. in offset);
c. de collectievorming, ontsluiting en beschikbaarstelling van de Centrale
Bibliotheek LH, filiaal- en handbibliotheken LH en de instituutsbiblio
theken;
d. de documentaire informatiewerkzaamheden van Pudoc, Centrale Bibliotheek LH,
filiaal- en handbibliotheken LH, instituutsbibliotheken.
Als algemene en voornaamste voorwaarde voor een samenwerkingsvorm kan gesteld
worden dat er wilsovereenstemming tussen de partners dient te zijn en te blijven
omtrent de doelstellingen en de opzet van het project.
Voor een samenwerkingsvorm als bedoeld zijn verschillende organisatorische
constructies denkbaar. Hier worden er drie genoemd, te weten het overleg, de
fusie en het horizontale samenwerkingsorgaan.

5.1. Samenwerking in de vorm van overleg
Het is mogelijk dat de instituten samen met de LH afspreken geregeld te over
leggen over gemeenschappelijke problemen op het gebied van informatieverzor
ging. Het overleg zal dan gericht zijn op uitwisseling van ervaringen en kennis.
Tevens kan het zich richten op wederzijdse dienstverlening.
Het overleg zou gevoerd kunnen worden in een commissie, bestaande uit vertegen
woordigers van de Directie Landbouwkundig Onderzoek en de LH, die in een posi
tie verkeren om beleid te voeren en beslissingen te nemen.
Weinig daadkracht wordt verwacht van een dergelijke commissie van overleg. Dit
bezwaar wordt niet opgeheven indien naast deze beleidscommissie nog een uit
voeringsorgaan in het leven geroepen zou worden. Te verwachten valt dat het
overleg te vrijblijvend van aard zal zijn en te veel gericht op het ontzien van
eikaars belangen. De adviezen van zo'n commissie van overleg blijven dan "paper
clip-adviezen", zoals men dit soort paperassen treffend aanduidt.
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5.2. Het aangaan van een fusie
Diametraal tegenover het vorige voorstel staat de "zware" constructie van wat
men in het bedrijfsleven een fusie zou kunnen noemen.
Men zou de volgende instellingen kunnen lospellen uit de bestaande organisaties
en fuseren tot één nieuw autonoom lichaam:
- Centrale Bibliotheek LH + filiaal- en handbibliotheken + offsetdrukkerij
- bibliotheken instituten Directie Landbouwkundig Onderzoek en andere
- Pudoc
- Audio-visueel centrum LH (in oprichting).
De adviescommissie heeft zich ernstig beraden over deze constructie. De moge
lijkheden van een centraal beheer en uitoefening van bevoegdheden door een
centrale zijn ongetwijfeld groter dan die van elke andere constructie.
De adviescommissie meent echter dat in de feitelijke situatie de beoogde
samenwerking toch beter kan worden bereikt zonder een van bovenaf afgedwongen
patroon. Een directe fusie zou minder mogelijkheden bieden van een geleide
lijke bewustwording van een gezamenlijk beleid voor en uitvoering van de in het
rapport genoemde werkzaamheden. Het verwezenlijken van een gezamenlijk beleid
zal geruime tijd vergen en de adviescommissie is van oordeel dat dit het meest
gediend is door een onderdeelsgewijze aanpak.
Bovendien zou onder de huidige omstandigheden een fusie niet mogelijk zijn,
omdat deze organisatievorm uitgaat van een afstoten van een stuk essentieel
beleid zowel van de LH als van de Directie Landbouwkundig Onderzoek.
5.3. Het stichten van een horizontaal samenwerkingsorgaan
De adviescommissie stelt voor te streven naar een horizontale samenwerkings
vorm. Het begrip 'horizontaal' duidt erop dat niet boven de partijen een over
koepeling wordt gebouwd maar dat de partners zelf een samenwerkingsovereenkomst
sluiten dan wel een gemeenschappelijk orgaan oprichten.
Uitgangspunt hiervan is dat de totale capaciteit aan mensen en middelen op het
gebied van de wetenschappelijke informatieverzorging van de 'Wageningse' insti
tuten en de LH ten goede zal komen aan die gezamenlijkheid.
Het samenwerkingsorgaan zou voorlopig kunnen worden aangeduid als een weten
schappelijk informatiecentrum voor 'Wageningen'
"De adviescommissie heeft ervan afgezien in dit stadium reeds een afkorting of
roepnaam te bedenken. Een dergelijke naam zal zeer zorgvuldig overwogen moeten
worden. Zij volstaat in het vervolg van de nota dit centrum eenvouQigheidshalve
aan te duiden als "informatiecentrum" of "centrum".
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Het doel van het informatiecentrum zou moeten zijn de wetenschappelijke infor
matieverzorging van de LH en de instituten gezamenlijk, dus van 'Wageningen',
te bevorderen. Als organisatievorm voor het centrum ware de stichting te kiezen,
zoals nader zal worden uitgewerkt.
De samenwerking kan het beste tot stand komen in een gefaseerde opbouw door de
partners zelf in voortdurende consultatie met de gebruikers. Tijdens elke fase
en bij afsluiting daarvan vindt evaluatie van de bereikte resultaten plaats.
Aan de hand daarvan kan de richting voor de volgende fase(n) worden bepaald.
Zo worden de plannen voortdurend getoetst op hun praktische uitvoerbaarheid.
Zo ook komt de gewenste beleidsombuiging flexibel tot stand in overleg met
de betrokkenen.
Gedacht is aan een opbouw in drie fasen, met een variant in de eerste fase.
5.3.1. Eerste fase: gemeenschappelijke beheersinstantie, dan wel samenwerkings
overeenkomst
De eerste fase heeft een open karakter en is van experimentele aard. Uit de
beide volgende varianten zou men kunnen kiezen:
a. Oprichting van een stichting, waarbij tegelijkertijd de partners hun bedoe
lingen tot samenwerking vastleggen in een intentieverklaring. Voor de glo
bale inhoud van deze intentieverklaring zie men de onder b. genoemde samen
werkingsovereenkomst.
De stichting is ten aanzien van de wetenschappelijke informatieverzorging
nog slechts een gemeenschappelijke beheersinstantie van de LH en de insti
tuten. Wat deze laatsten betreft: men kan wel aanvangen met de instituten
van de Directie Landbouwkundig Onderzoek, maar in principe dient de actie
radius verder te gaan en ook andere 'Wageningse' instituten te omvatten.
Ook particuliere verenigingen die tijdschriften of andere publikaties uit
geven (zoals het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap), of op
andere wijze geïnteresseerd zijn in de doelstellingen van de stichting (b.v.
de Biologische Raad), zouden onder bepaalde voorwaarden moeten kunnen toe
treden.
De stichting wordt geleid door een bestuur, samengesteld uit de groep van
belanghebbenden.
Het samen oprichten van een dergelijke gemeenschappelijke beheersinstantie

De toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschappen, dr. G. H. Veringa, hield
ter gelegenheid van de installatie van het bestuur een toespraak waarbij hij inging
op de doelstellingen van NOBIN en de middelen om deze te bereiken. Hier volgen
enkele gedeelten uit de toespraak van de minister:

Zonder mentaliteitsbeïnvloeding van de gebruikers zullen geavanceerde methoden op het ge
bied van de informatieverzorging niet het effect kunnen sorteren dat daarvan wordt verwacht.
Zie ik het goed, dan zal de bedoelde mentaliteitsbeïnvloeding vaak zelfs aan het onderzoek- en
ontwikkelingswerk moeten voorafgaan om het welslagen daarvan mogelijk te maken.
Het behoeft geen betoog dat reeds op de universiteiten ervoor moet worden zorggedragen dat
de studenten leren hoe zich op de hoogte te stellen of en waar de nodige wetenschappelijke
informatie beschikbaar is, en hoe over de informatie de beschikking te krijgen.

Uit: Jaarverslag 1971 Stichting Nederlands Ovgaccn
voor de Bevordering van de Informatieverzorging.
's-Gravenhage 1972. Blz.ll
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gaat uiteraard verder dan vrijblijvend overleg: beheersbevoegdheden worden
door de afzonderlijke organen van LH en instituten overgedragen aan het ge
meenschappelijk orgaan. De partners zijn verantwoordelijk voor het geheel.
Het verdient aanbeveling dat het bestuur werkt volgens een vastgelegde pro
cedure van besluitvorming.
Het beheer betreft met name de afstemming tussen taken en het middelenpakket,
in het bijzonder de personeelsbezetting (formatieplaatsen), de investerings
beslissingen betreffende huisvesting en apparatuur. Het bestuur neemt be
sluiten over een te voeren gemeenschappelijk beleid, uiteraard binnen het
kader van de door de partners gegeven beleids- en beheersmogelijkheden.
In deze fase beschikt de stichting niet over een apparaat. De uitvoerings
apparaten immers blijven waar en wat zij zijn, met name Pudoc, offset drukkerijen en bibliotheken van LH en instituten.
In deze eerste fase zal regelmatig werkoverleg moeten plaatsvinden tussen
de directie van Pudoc en de bibliothecaris van de LH.
b. Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst, gevolgd door het oprichten
van een stichting.
Juridisch gezien, is het ter bereiking van het beoogde doel niet strikt
nodig een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als een stichting op te
richten. Daarom zou desgewenst in eerste aanleg begonnen kunnen worden
met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen.
In deze samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd:
- het doel van de samenwerking (verbetering van de wetenschappelijke infor
matieverzorging in 'Wageningen')
- de middelen tot samenwerking (afspraken op het gebied van gemeenschap
pelijk beheer; werkplannen voor informatieverzorging teneinde ongewenste
duplicering te vermijden)
- de partijen, die de overeenkomst sluiten; de mogelijkheid tot toetreding
van andere partijen wordt eveneens geregeld
- de instelling en samenstelling van een beheerscommissie die aan de be
oogde samenwerking richting en stimulans geeft en de oprichting van een
stichting voorbereidt
- de werkingsduur van de overeenkomst, de regeling van eventuele verlen
ging dan wel ontbinding.
Lopende de samenwerkingsovereenkomst, wordt de oprichting van de stichting
geregeld. Want, al moge dan een zodanige stichting juridisch niet strikt
nodig zijn, de adviescommissie is wel van mening dat de oprichting aanbeveling

Na het gereedkomen van de nieuwbouw,
zal de functie van het huidige gebouw die van depot voor
minder frequent geraadpleegde literatuur worden. De voor dit
depot in de toekomst benodigde ruimte zal snel stijgen in
verband met de twee volgende factoren:
a. de stijgende afstoting van materiaal door de handbiblio
theken naar de centrale bibliotheek ten gevolge van de
geïntensiveerde activiteit t.o.v. deze handbibliotheken door de
afdeling buitendienst;
b . de komende afspraken van de grote wetenschappelijke
bibliotheken in Nederland onderling t.a.v. bewaring van
minder frequent gebruikte literatuur. Deze bewaring t.a.v. de
landbouwpublicaties zal ongetwijfeld, gezien haar nationale
positie, de bijdrage van de bibliotheek van de Landbouwhoge
school moeten worden.
Ten aanzien van de reeds genoemde nieuwbouw dient nog
op één aspect te worden gewezen:
In de periode 1958-1966 Was het Centrum voor Landbouw
publicaties en Landbouwdocumentatie (PIJDOC) in het aula
gebouw gevestigd. Sinds 1966 is dit centrum verhuisd naar
elders in Wageningen. Gezien het feit van de nauwe relaties
tussen het werk op de centrale bibliotheek en speciaal dat van
de afdeling documentatie van PUDOC, is deze ruimtelijke
scheiding de zozeer nodige integratie niet ten goede gekomen.
Het zal aanbeveling verdienen bij de nieuwbouw te overwegen
of er gelegenheid zal zijn t.z.t. PUDOC wederom direct naast
de nieuwbouw van de centrale bibliotheek definitief onder te
brengen.
Uit: Nota naar aanleiding van de ontwikkelings
plannen van de universiteiten en hogescholen voor
het tijdvak 1969-1972. Nota nr.2. Bijlage Hande
lingen Tweede Kamer. Zitting 1970-1971 - 11 058.
Blz.124
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verdient. Mocht men niet aanstonds, zoals onder a. voorgesteld, tot oprich
ting wensen over te gaan, dan toch zeker tijdens de looptijd van de samenwer
kingsovereenkomst. Naar het oordeel van de adviescommissie krijgt de samenwer
king beter gestalte, ook ten opzichte van de buitenwereld, indien deze zich
institutioneel manifesteert in een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam.
Voordelen van deze eerste fase zijn:
- dat zij evengoed uitvloeisel is van de bestaande structuur als grondslag kan
worden voor een nieuw patroon;
- dat een mogelijkheid bestaat geleidelijk aan elkaar te wennen en de beleden
wilsovereenstemming te toetsen;
- dat de partners zelf in het werkoverleg hun stuurmechanisme vinden voor de
overgang (hoe? wanneer? in welke richting?) naar de volgende fase.

Als voorbeelden van maatregelen van overleg en gemeenschappelijk beheer kan men
noemen:
- in de uitgeverijsector: coördinatie betreffende verschillende series publikaties die nu versnipperd worden uitgegeven bij LH en instituten;
- in de drukkerijsector: overleg over investering in nieuwe machines en vermij
ding van doublures;
- in de sector bibliotheek, documentaire informatie: coördinatie tussen biblio
theken LH en instituutsbibliotheken en tussen algemene en gespecialiseerde
documentaire informatiediensten;
- in de sector opleiding en training: ccoördineren activiteiten van Pudoc en
bibliotheek LH en post-academische cursussen;
- in het algemeen: stimulering van het contact met gebruikers van de diensten en
onderzoek naar gebruikersbehoeften.
In de eerste fase zijn de functies van het informatiecentrum beperkt tot een co
ördinatiefunctie en een schakel-en bemiddelingsfunctie. Wel zal in deze fase
reeds begonnen moeten worden aan de voorbereiding van het stichten van een ge
meenschappelijk gebouw. Een gemeenschappelijke huisvesting moet worden gezien
als een essentiële voorwaarde voor een daadwerkelijke samenwerking. Reeds de
voorbereiding tot een gezamenlijk gebouw zal de samenwerking sterk bevorderen.
De eerste fase dient binnen ongeveer anderhalf jaar na het oprichten van de
stichting te worden afgesloten.
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5.3.2. Tweede fase: toerusting van het informatiecentrum met een uitvoerend
apparaat
In de tweede fase blijven de functies uit de eerste fase gehandhaafd, maar zij
worden uitgebreid met de functie van concrete dienstverlening aan de partners.
Het informatiecentrum wordt toegerust met een uitvoerend apparaat.
Doordat in deze fase de stichting op uitvoering van bepaalde taken gericht is,
zullen de statuten hieraan worden aangepast.
Het uitvoerend apparaat kan geleidelijk worden opgebouwd. Het zal ingebracht
worden door de partners of zonodig nieuw gecreëerd worden.
Vermoedelijk zal de meeste behoefte bestaan om technische produktie te concen
treren. Daarbij denke men aan de twee offsetdrukkerijen.
Verder kan in deze fase de wetenschappelijke uitgeverij in het apparaat van het
informatiecentrum worden opgenomen.
Daarbij wil de commissie onmiddellijk uitspreken dat haars inziens de naam Pudoc
en het beeldmerk, ten behoeve van de uitgeverij, gehandhaafd dienen te blijven;
zij hebben nationaal zowel als internationaal faam verworven en het zou jammer
zijn die door naamsverandering te loor te laten gaan. Het is ook niet nodig.
De uitgeverij in deze nieuwe stijl is meer dan Pudoc thans kan zijn, een gemeen
schappelijke zaak. In beginsel - ook al paöt men geen produktiedwang toe - dienen
alle publikaties die deze naam verdienen, door het informatiecentrum te worden
uitgegeven.
Gezien vanuit een multi-media-aanpak behoort de uitgave van audio-visuele produkties logischerwijze tot de actieradius van een hier bedoelde uitgeverij. Om
praktische redenen zou het echter niet opportuun zijn deze ontwikkeling van meet
af aan in het centrum in te brengen.
Aan het proces van "scouting", produktie, marktverkenning, verkoopbevordering en
distributie dient met kracht leiding te worden gegeven. Tegelijkertijd handhaaft
de commissie volledig als beleidsuitgangspunt: wat redelijkerwijs uitbesteed kan
worden aan derden, dient te worden uitbesteed. De taken die niet specifiek beho
ren bij de overheid en niet specifiek gebonden zijn aan onderwijs en onderzoek,
behoren door particuliere bedrijven te worden verricht.
Deze beleidslijn houdt o.a. in dat de offsetdrukkerij zo klein mogelijk gehouden
wordt en geen andere functie krijgt dan die van 'huisdrukkerij'.
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In deze fase dient tevens de coördinatie op het gebied van de bibliotheken en
de documentaire informatie vanuit het informatiecentrum geleid te worden. Hier
bij denke men aan:
a. verdere uitbouw van de nationale Centrale Catalogus Landbouw bij de Centrale
Bibliotheek LH door een goede regeling van de opneming hierin van het bezit
en de aanschaffingen van de instituutsbibliotheken;
b. meer dienstverlening van de Bibliotheek LH aan de instituten wat betreft:
- uitlening
- lokalisatie van literatuur via de Centrale Catalogus Landbouw en andere
hulpbronnen (lokalisatie = Waar is een bepaald werk)
- verificatie en aanvulling van onjuiste of onvolledige literatuuraanvragen
met behulp van bij de Bibliotheek LH aanwezige bibliografieën en andere
naslagwerken;
- technische adviezen bij bibliotheekinrichting en -bemanning en uitvoering
van werkzaamheden;
c. overleg op het terrein van aanschaffing (collectievorming), vooral bij kost
bare werken en bij dure tijdschriften;
d. verdergaande coördinatie van de gespecialiseerde documentaire informatie
systemen en de centrale landbouwkundige documentatie bij de Centrale Biblio
theek en Pudoc;
e. aanzet tot een operationeel gemechaniseerd documentair informatiesysteem.
Ten aanzien van dit laatste punt moet nog worden opgemerkt dat voor een gemecha
niseerde documentaire informatieverstrekking een centraal beheer en een decen
traal gebruik een goede combinatie vormen. In deze fase dient het ALADIN-project
(Automatisering LAndbouwkundige Documentatie en INformatie) zijn beslag te krij
gen en zal de aanzet van het PICA-project (Project Integrated Catalogue Automation)
voltooid zijn. Het PICA-project beoogt een coördinatie van de catalogusapparaten
van de wetenschappelijke bibliotheken.
Het informatiecentrum heeft in deze fase een eigen begroting die tevens een onder
deel van de begrotingen van de partners vormt. Het adviseert tevens over de be
grotingen van onderdelen van de partners die een zelfstandige taak verrichten.
Het informatiecentrum kent geen eigen goedkeuringsprocedure van zijn begroting.
De goedkeuringsprocedure loopt via de partners.
De formatieplaatsen voor de personeelsleden van het werkapparaat zijn afkomstig
uit het bestand van de partners. Dit betreft een aantal personeelsleden op het
gebied van uitgeverij, redactie, bibliotheek, documentaire informatie, offset
drukkerij enz.
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Voor een soepele en optimale inzet van personeel en middelen lijkt het verstan
dig op ruime schaal detachering toe te passen. D.w.z. de formatieplaatsen van
bepaalde medewerkers, thans in dienst van b.v. LH of een instituut, komen ten
laste van de stichting. De functionarissen blijven echter gedetacheerd bij de
instelling waar zij werken; de leiding van het werkapparaat van de stichting
houdt functioneel toezicht.
In de loop van deze fase krijgt het informatiecentrum niet alleen eigen forma
tieplaatsen en een eigen begroting, maar ook een eigen gebouw. In 1968 reeds
heeft de toenmalige Minister van Landbouw en Visserij in beginsel ingestemd met
een gezamenlijk gebouw voor Centrale Bibliotheek LH plus Pudoc. De plaats is
voorlopig vastgesteld, nl. in of in de buurt van het complex De Dreijen. Door
de ongunst der tijden is aan dit voornemen nog geen uitvoering gegeven. Thans
is in de begroting voor 1974- van de LH vermeld dat nieuwbouw van de Centrale
Bibliotheek "ter hand dient te worden genomen".
Het gebouw, toegedacht aan Centrale Bibliotheek plus Pudoc, kan nu tevens voor
het informatiecentrum bestemd worden.
12
Het nieuwe, modern geoutilleerde gebouw
is zoveel mogelijk vri] toegankelijk.
Het als bibliotheek volstrekt verouderde en ontoereikende gebouw aan de
Gen. Foulkesweg IA krijgt dan een bestemming voor oudere literatuur.
Het nieuwe gebouw krijgt o.a. studie-, lees- en werkruimten, onder meer voor
reproduktieapparatuur en offsetdrukkerij, en is ingesteld op zeer gevarieerde
behoeften van studenten, onderzoekers en docenten. Faciliteiten voor oplei
dingsdoeleinden dienen eveneens gerealiseerd te worden.
Een informatiebalie voor bibliotheekgebruikers en voor informatievragers is
absoluut noodzakelijk. Het kan van grote betekenis zijn voor het studieklimaat
indien het de functie krijgt van contact- en trefcentrum. Een koffiekamer mag
dan ook niet ontbreken.
Voorts dient in het gebouw een boekwinkel opgenomen te worden, die wellicht het
best verpacht kan worden aan een particuliere boekverkoper. Het thans eveneens
op De Dreijen gevestigde Centraal Magazijn, alsmede het magazijn van Pudoc zou
in deze nieuwbouw opgenomen kunnen worden.

12

De adviescommissie neemt de suggestie gaarne over uit de nota van Loosjes,
Maltha en Van der Want dit gebouw het 'Jan Kopshuis' te noemen.
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De dienstverlening van het informatiecentrum aan de partners en onder bepaalde
voorwaarden aan derden (b.v. het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap),
zou op basis van tijdschrijving en tariefstelling dienen te zijn. Dit vergt een
wijze van budgetteren die bepaald nog niet gebruikelijk is bij de LH.
Bij het in rekening brengen van de gerichte dienstverlening dient men rekening
te houden met het onderscheid tussen enerzijds de uitgeverij en anderzijds de
bibliotheek. Een uitgeverij leent zich - door de vergelijkingsmogelijkheid met
particuliere firma's - beter om een zekere commercialisatie in zijn beleid door
te voeren dan een bibliotheek. Deze laatste immers is te beschouwen als een al
gemene voorziening voor onderwijs en onderzoek.
Een documentaire informatiedienst staat tussen beide in. Aan de ene kant geldt
een dergelijke dienst eveneens als een algemene voorziening voor onderwijs en
onderzoek; aan de andere kant levert zo'n dienst ook 'produkten' in de vorm van
informaties aan het bedrijfsleven.
Gestreefd moet worden naar een realisatie van deze fase omstreeks 1979.
5.3.3. derde fase: autonome stichting informatiecentrum
In de loop van de tweede fase zou men kunnen besluiten of en in hoeverre behoef
te bestaat aan een overgang naar een derde fase.
De derde fase zou een toenemende verzelfstandiging van het informatiecentrum
kunnen inluiden.De dan autonome stichting heeft een begroting, waarvan de goed
keuringsprocedure niet via de partners loopt, maar rechtstreeks via het Minis
terie.
Het werkapparaat van de stichting bestaat uit de uitgeverij, het documentaire
informatiecentrum, de offsetdrukkerij, de bibliotheek. De formatieplaatsen des
tijds van Pudoc, van de bibliotheek LH e.a., worden in deze fase overgedragen
aan de stichting. In feite is dit de in het begin van dit hoofdstuk genoemde
fusie.
Ter verduidelijking zij gezegd dat de commissie de geschetste vorm van deze
derde fase niet een noodzakelijk uitvloeisel acht van de tweede fase.

-"I t V*

V?
what the experts proposed

— what the intergovernmental agency specified

Us
UA

the design after review by the conference of Member
States

— the information system finally installed

— the final compromise design agreed

— what the potential users really wanted

Vit: Associations Internationales 1972•
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5.4. Aanbevelingen
Op grond van het voorgaande en in het bijzonder het behandelde onder 5.3.3.,
komt de adviescommissie tot de volgende aanbevelingen aan haar opdrachtgevers:
1. In te stemmen met de hoofdlijnen van dit rapport, waarin de huidige werk
wijze op het gebied van de wetenschappelijke informatieverzorging in
'Wageningen' is geïnventariseerd en waarin enkele aanduidingen zijn gegeven
van verbetering van de situatie;
2. Te bevorderen dat een stichting in het leven wordt geroepen voor het totaal
van de wetenschappelijke informatieverzorging voor 'Wageningen'. Hierbij
zouden de opdrachtgevers een keuze kunnen maken uit de volgende varianten:
a. het tegelijkertijd oprichten van een stichting en het vastleggen van een
intentieverklaring;
b. het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst, gevolgd door de oprichting
van een stichting;
3. In deze stichting te doen participeren LH, instellingen voor landbouwkundig
onderzoek en eventueel derden onder nader te omschrijven voorwaarden;
4. De doelstelling van de stichting te omschrijven als de bevordering van de
gezamenlijke wetenschappelijke informatieverzorging voor of vanuit 'Wage
ningen';
5. In eerste aanleg aan de stichting opdracht te geven een zodanige samenwer
king tussen LH, Pudoc en instellingen voor landbouwkundig onderzoek te be
vorderen dat gesproken kan worden van gemeenschappelijk beheer en geschei
den maar gecoördineerde uitvoering;
6. Besluiten over beleid en personeelsformaties en investeringen voor de totale
wetenschappelijke informatieverzorging gemeenschappelijk te nemen in het
bestuur van de stichting;
7. Ter uitvoering van deze aanbevelingen een kleine werkcommissie ad hoc te
benoemen die op korte termijn voorstellen doet aan de participanten in de
op te richten stichting omtrent ontwerp-statuten, samenstelling van het
bestuur en overgangsprocedures.

