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Iflanneor. we spreken o\rer literatuurondorzoek clenken wo diroct aan

boeken on tijdsohriftsn. Eet sinds onze jeqp roods zo vsrtrouwtlo beold
van bibliotheken rijst op, met catalogi, aa,rrrrcaagbonnen, behulpza,me

personeel,sleden, oen loestafol mot oon la,mpje on de d.oor bet rrsilontiumtl

'"Ti:::.:';:'Jr"::: ;:::r; * academieoho vormrns praatsvindt kmen
we in aanraking mot de U.3. on met de &ivorse Instituuteblbliothekon.
Ons contaot net de woro1d van bibliotheek- en docr.mentatiewezen blijft
d.an tloorgaans boporkt tot d.e looszalon on hot alclaar of gn do ultloen-
buroaux workzamo 1rersonooI. I[ij vindon oen aantal in oon bibliothoek
voorhand,en publicatlos, gravon sons wat d.iopr via btJ cLozo publi.catios
vormold.o litoratuur - dlo wo notjos op een aanvraagforaulLor tor opspo-

ring aanbiod.on - en komgn daarrnod,o doorgaans ver genoeg.

Zijn we bij hot work van oon practischo rosoarcb-afdelfu:g botrokken
on komon we er toe ovor bepaaldo d.otai).problomon naar vaklitoratuur to
zoekon, d.an levert hot oonglomeraat van wonkon van coIlegae, hooglcrarenl
bibliothookmenson, sons aangonrld. mot het nasporon van 66n of enkolo

roforaattt jd.schrifton of nasla6workon doorgaans d.o basis voor'ons werk-

Krijgon wo op onuo aanvraagbricfjos vaak hot stmpol rtniot aanwezigrr to
zLon, of zolfd rrwordt nict uitgsloondrr on is ons zookon in do tor bo-

schlkking staand,o roferaattlJclschrifton tovcrgoofs, dan bcelulton wo aI
spoedigtotoon|lorisb1ijkbaarnictsovorditondor.rvorptevindon|'.

Do bodooling van clczo inloicling is nul U onig inzioht to rr".""t"tfutl
ln d.o etnrctuur van hot bibliothook- en docurnontatiowozen, waardoor U

boter j-n staat zult zLJn zel,f d.o wog to zoekon in do cl,oolb.of va.n de

Iitoratuur. WaarrccLo U tovene mj-nd.or afhankslijk wordt van het - zeLtlen

ton aanzierx va,n juist Uw vraagstolling d,oskundigo - bibliothookporsonoel
on van d,o d.oorgaans min of moor toovalligo rolatios, waa?ovor U ln on
bopaald. vold. van ondorzock beschikt.

Voorts, on U to holpen bij hct op d,o jrrlsto vriJzo noteron van inte-
rcssanto gogovens, d.ie U lator woor rrilt gebnrlkonr bij hot makon van

ad.oquato excorpton on hot salaonstollon van scriptios on rapporten.
I{st is aeEg!- niqt cLe bocloeling, d.at U alles wat in d.ezo uitgobrelde

syllabus bohandelcl word.t voor rtlcorstofil aanaiet. Do syllabus heoft
vecloer hot karaktor van trnaslaFf'iorktr, waarop TJ l,z.t. bij bepaald.o

mooiLijkhod.en in het workon mot d.c vaklitoratuur tonrg l.cunt.vallon.

i

l

l
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Zij nog vernoLd., dat wij vooraL'voor do algemeno bibliograf,lo6nl

vormeld. in d.oze syllabus oen &ankbaar gebruilc hobben genaakt van de

twoode verueordorde uitgave van trBronnon voor Literatuurond.orzogktt

sanen8osteld en uitgogevon vanwogo d.o ttGsmeenschappottjke Op1eicll.ngs-

ooromissi.o va.n het Nod,or1and.s fnstituut voor Docr.uontatie en Regietra-
tuur en d.e Nederlandso Voroniging van &ibliothecarissentrl
Is-Gravenhago, L96L.
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02: Docu.montatie

O2.OIr Definitio van d.ocr.montatlos
t'$.gg!g!& is het vorzamelonl classoren on vorsproid.en van d,ocu-

menton van olko aard. op allo gebied.on va^n nensolj. jke workzaa,mheld.tr

(mfinitie van d,o F6d6ration Internationale d.o Docr.unentation).

Doc.umont in d.o zin van clsze d.ofinitie kan dus zijnr een boek, tljd- '

schriftartikol, ovord.rirk, oontract, briof, aoto, technj-sohe tokening,
archj.efstulc, octrooischrift etc,, maar ovonzpor oen puseumstr:"k, fossiol,
sohild.orij, microscoopproparaat, goluid.s.band., gramofoonplaat, filne
d.ia, motooriot, specirocn uit oon monstorcolleotie onz.

Q,oaumopta.t-ip-arboid omvat hot goholo complox van vorvaard.igon, op-

spolon, vorzamolon, bchoron, oonsorvoron, rangschikkoh, toegatxkoltjk
maken on boechikbaar stoLlon vxrdocumonton (of .ya+ hun .iqhou.d), voor
zovor goricht op voorlichting, tozing enfof bewijsvoering.

'.
O2,O2e Sronnont
-E-- Hj.eruodle zion wij, d.at onzo oerste associatios hij hot liter.atuur-
ond.erzoek, nI. met bibliothoken, niet geheel juist zijn. Zelfs d,s torn
ttvdensohappolijk Ii-toratuurond.orzoekrr is niot goheel ad.oqu&htr Sotor
kunnon vre strnokon van "docunontopdeTao*rr(ook aI bcstaat voorlopig nog

zeker 8@, vax, d,e d.oor ons gob:rrjlto trd.ocumentonrr uit booltenl tijd.schrift-
artikelon en divorso kl-eino goschrifton). De modcrno samenloving zal
zokor moor on meor gcbnrik gaa,n naken van d.o goluidsband., de film, d,o

miorokaarton stcoe wa&rrrr6de d.o botckonis van ttd.ocumontond.erzoektt stood.s

moor praotischo inhord. zal krijgoro ton kostc van d.o terrr tllitoratuul-
ond.orzoekrr.

I[ij konnon allon d.o catologi van bibliothokon, musea, filnothokenl
d.iscothokonl archiovcn ena. Dezo calalggi boschri jven allo oen bopaaltlo

ooncrote (dug ?anvroziee.) coltoctig d.ocuraonten, ton eind.edie bij iLo bo-
troklcon instolling tonrg to }:unnen vind.on,-

Dc bibliothccaris, musoun&Lrcctour, eonsorvator van aon biolog:isoh
of histologisch instituut cnz. hoeft d.us voor ons rocds oon stuk
rrd.ocumcntatio-arbeid,t vomioht tLoor hct ord,onon, boschri jvonr' ru^ng-

schikkon on daarrnod.o toogar:JcoliJk makon van d.o d.oor hero bohcerd.o

colLoctlo.

93:93i. cgglrele-gclclesii
Vocgt men nu d.c catalogi van oon aantal d.czor instolllngon tozaruen,

waardoor mon dus hot gecataLogisoord. bozit van aI d.ozo instcllirr6.en
osntraal kan ovorzien vanult 66n instolling, dan spreokt men van een

. rtr..,.,, 1-;uJr.l---! ,-L--- i,-i..!

.t,

,ii
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Contrale Catalopn:s.'Eet, is duitlolljk, d.at tl.ozo bron voor ons m66r waaJc-

d.e hooft., dan d.io van 66n cnkolo instolling. I.[on bospaart zioh d.oor h.ot

raad.plegon van eon csntralo catalogus namolijk frot bezooken van aIlo
d.aarbij aangesloton instollingon afzond.erlijk en vroet toch over wolk

voor ong interessant matoriaal d.ozo installingon boschj*ksn. Voorboel-

d.onvanContra1oCata1ogtzijno.a.do@(bookon)en
d.o .9o.ntralo CataLosus Petlodiekon (tiSascUrifton) van do Konlnklijke
Blbliothoolc to rs-Gravenhago, de van do

[.H. to ]elft, de van d.o Economischo

Voorliohtingsd.icnst, do van hot Socio-

Iogtsoh Instituut dor Ri-jksunivorsitoit to Utrecht on do Centralo
Ivled.ische Cati]lorus, van do ]r,lod.isoho on Pharmaooutische Sibliottreek, i

Zuid:wa1 to rs-Gravenhago. In d.o "3iblioth.qek-- on d"oou.montati-o4$9399

Nod.orland." (b- Qravonhage, 1957) vlnd.t U in hct alfabctiseh registor
op blz ,. 2O5 d.c bolangrijksto l[od.orland.so Contralo Catal.ogC, vormo1d.,

zod.at U zich tn vscl gova"llon rocd.s hecl vrat mooito icunt bosparon, d,oor

een blik in dczo gid.s tc rlcrpon.

9 ?:o4i-Isgi serissr-gelleet i ssgglilerc-s ellegSiesgo t :

Hct is ochtor d.uid.olijk, d.at hot voe wctenschappolijlo d.ooleinclon

niot vold.oend.o is in oon catalogus tc kunnon nagaan, of mon oon bopaald

boek of tijd.schrift ergcns bczit (@!!gg[!9.).
tcn corstoswil men zich ook gaarno oon oord.oeL lcunnon vormen ovcr do

iploud van oon pubticatio of door:mcnt, alvorons d:it opto vra6en. Iliot
aIle booktitols d.okken d.e inhoud. van het r,-rork on tlj vorza,mollworkon,

bund.o1softijd.sohrl.ftonwi1mmopzijnminstdo@
t3o" claarin ovorzien.

4en tyeedo: heoft mon vaak niot voldoendo aan oon ovorzicht van d,o in-
houd. van j documonten'

VooIaI wonst men @ ingolicht to worden ovor a"1Io

bostaand.e tlocumenton aangaand.o oen bepaald onderworpr g18g€E!. of d,ezo

nu aI of niot tot oon bopaalde aolloctie bohoron. Men kan d.ocumonton

clie niet in ons land aanw azi.;g zijn, imncrs zo nod.ig in fotocopie of aLs

microficbo uit hot buitonland, laton komon of als originoel alsnog

bostctlon.

02.O5s Bibliothcokdocunontatio;
----tuIn

IIicr wordon qchtcr in d,o practijk zod.anigo oison aan hot blbliothook-
wozon gcstcld., d.at daaraan zoLd.on tcgomootgohomen kan lvotrden.

;:i

I
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T,IeI besohikkon tal van btbliothokon ovor oor z.gr "dooumontatlorr,
hotgoon dan botekent, d.at de oataLoguskaarton van oen korto annotatie
of in hot gunstigsto goval van oen oxcorptio voorzion zijn, waardootr

men zlch oon oordeel kan vormon outrent de inhoud van d.o trublioaties.
Ook zijn or gocdo bibliothekon, d.io er in slagen de afzonclerlijko tiid'-
schriftartiketron to invontarisoron on soms zelfs ovor van annotatiee of
oxoorpton voorziono fiches ln hun cartotheek boschikkon. Maar d.it alloe
bliJft dan boporkt tot do conc:roto coll.octj.o, van do bctrokkcn bibliothook
of van sa,rnenvrorkondo bibliothokonrd.io d"an ovor @
boschikkon (naar analogie van rfoontralo catalogitr).

Eet is duid.elijk, dat wo aan dozo Contralo |tDocumontatios't m66r

hobben, dan aan d'o Contralo Cataloei. Nlottomln wordt het ondorrrten
twoodort gonoomdo bozwaaildaa.rrrod.o niot opgcvangon. Doze ttdocunontatiesrt

b3.5.jvon ggLlcct,ionolc vorza,molingen, tortriil Yrii onder rtton twoedorl

d.o behocfto uitsprakon aan Bara-oolloctlonolg vorzarnoli.:lgon van Sogevens.

93:9€lEglesssbetrelUEe-ggsenl eli e s

In 1895 stichtton Bonri Laf,ontaino en PauI 0t1ot to Snrssel het

"Institut Jntqrna tr on brachton hun oigon worke

zijnd'o4oo.ooofichosin.Zijworkton@enbunstond'
oon@voorogon.Dosne1opkomond.cnatuu:nrctonschappon
on de industrio, clio bij do ovcr.lvogond vanuit de traditio d.er humanoria

levond.c bibliothokcn bovondion nlct do juisto sfeer voor hot in snol

tompo beschikbaar houdon van rcoento gogovons vondonl stoundon d.ezo

instolling sterk. Ei.or I1gt de bakermat van d.s wetonsohallpolj;i@

d.ooumentatio.

Uit d.o bshoofto a,&n pata-collectionoLo gegevons per ond.erworp,

prinair in do vorm van oxoerpton, waron.inmid.dols ook d.e oorsto roferaat-
tijd.schrifton ontstaa,n, ltochniok on ohornie maakton zich hot snolst los
uit do oud.o bibliothooksfoor, Hot reforaatvsozon op d.it temoin kvram

hot snolst tot ontplooii3g en is ook thans nog stoods hot moest cffioldnt
goorganisoord.

Eot fnstitut Intornatic.nals ds Bibliographio gaf in 1'898 hst
trManuol ctu R6portoiro Bibliographiquo Universolrr uit, aangozlon hot
nod.ig blook, d.at or cen

systoom voor cl.e bcschikbaro gogovens zou komon. Men koos bot tleoim*le

systoom qan Dowoy aIs basis, omdat hiermeile taalmoeJ.liildrod.cn over-
wonnon kond.on worden, hotgoon bij trofwoord.en ni.et het goval. is,
Iater ontwikkeltLo zich hioruit dc Univorsele Docimalo Classlfioatio.
(u. D.c . ).
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Hot flchomatoriaal was in Lg24 roeds aan8ogrooid' tot 13'0OO'OOO

stuks. [engovolgo van de polltieko en financiijlo mooilijkhed.on tijdens

on na d,e eerste vroroldoorrog was mon ln 1924 sodwongcn lret instltriut

om te zetten in een Fod.eratie van nationalo groepen. (Voor NodorLand.

hot in LgZL opgorichto Nedsrlands Instituut voor Doounontatlo on Regi-

stratuurl kortweg N'I.D.ii,R. gonoemd.). De d.oolstelling van wereldropor-

torium ging vcrloren on clivereo instantios, workaaam op vorsolrillend'o

terreinonr namen delon van de taak ovor'

Io natuu:nqetensohappon on do tochniok zijn or sod'orttlisn het bosto

afgekomen. Do htuaaniora (on daalrnod'e ook d.o sociale wotensohappon)r

vanouds hot botwork d.or bibliothscarissonl slechts magor'

O2.O?e Roforaattiid.schrilloq:
:=:--------#

Moor dap ooit word. d.e wotonsobappotiiko workor a^fharrlcelijk van ro:.

foraattijdschxifton on oontrale catalogi. Dat hlorln zokor nog niet van

vollottigheid. gesprokon mag wordan bowijzon do volgontlo voorbeoldon van

1Ih.P. Loosjos (Documentatie van lletonscbappolijko Litoratuqr, Amstord'a'm

L957),,
van de tn t946. bostaand.e 

-84O 
eleotrotochnische ti jd'schriften lcwam

JBy'o voor in do Nidor-inventaris (lonfer Dtryyis, Irists of periodicals

for userse spocializod in sciencs and. tochnolory F'I'D' Conm' I1 (1945)

3 c C ZZ - C 25), 44, was dus rri"t ln Nedorland aanwozig, en 3gg ool"

niet in d.o C.C.P. (Centralo Catalogus Porio$iekon) olgono,ollr

G1ass (Survey of blologioal abstracting. Scionce Ln {L955) 3I4?,

553-4) geeft aane dat hot roforaattijdschrift Siologioal Abstraote

slochts l$o valrr do botroldton trnriodioken dekt'

Eyslop (Door:montalists considor maobino technique' Spooial Librarians

4L Ogfi) 5, 196-8) Sir,g 4674 gladischo tiidschrifton na on voud' d"at

34 roferaatdienston cl.aarrran 43y'o nj'stsn'
Larkoy (Prosidentia.l Ad.dross, B*11, Med.. Lribr. Assoo. Oot' 1950)

d.eod hctzclfdo voot 4695 mod,ischo tijd.sctrrifton on vond, d'at de viif

voornaamste roforaattijdschrifton (Biof . Abstractse Chom. Abstractse

Curront Liste Indox MccL:i-cus on Excerpta Mod.ioa) aaarwan J$' mLsten'

Donkor Duyvis (op. cit. :,9M) vergolijkt de lflorld' Me6ical PcriocLioals

(a:-c:483 titols van mod.ischo tijcLschrifton bovat) met d'o tijst van hot

Wolch Modica.l Llbrary Project (aio or A,QJA, gcott). Wiottomin hadden

beid.e }ijstcn slocht 2211: titoLs gomcon. Aan tlo ene lijst ontbrakon

er dus 11lm ffOO (ca. 16/") an aan Ao a,ndoro nrim 22OO(ca' 4q')'

l'.1

l
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Eionrit valt te loron, d.at hot voor hot wotenschappolijk literatuur-

ond,erzook nlot voltloondo is sm zioh uitsluitond. to baeeron op contrale

oatalogi on reforatentijd,sohriftenc (aI zal mon in de trraotlik vaak

mooll{jk andore kunnon). 3oha.lvo op dozo bostaantlo (Uufp-)broruron storrnt

hot litoratuurond"oraook tlan ook mocstal op hot oigon kaartsystoomr oPgo-

bouwd on bljgohotrdon door @ op d,o ongpra vakgebied.on.

Van lisr uit worclon rroor vakblblioerafioiln. @ oto'
gepubliceord.,d.iod,oord'odL1vcreo@gorogistroordwordon.

Eot Institut Intcrnatlonale do Bibl,igeraphie wijzigcLe in t93I ziin
naailninf6d6rution Intcrnd.onalo cLo Docr"montatlor,r (F.I.D.). E6n van do bo-

langrijksto takon d.aarvan is het in stand houd.onroanrnrllon on vornieuwo0

van do Univorselc Deoirnalo Classificatie (U.D.C.). Hot Instituut houcit

zLcb voorts bozig not het ontwiklcolen on vcrsproidon va,n de do6umentatie-

gedachtoe hot opleidon van spocialisten voor litoratuurond.orzooke stan-

d,aartlisatie va,n mcthod.on, taalproblononl d.oqrmontreproduotiotrxoblonen,

bibliografiodn, roforaatvrczon oto. Nog altijtl looft tlo god.aohto aan oen

oontraal F. I. D. -inf ormatiocentnrn.

93:*i-lPeesss!elie!o gl s

De d.ofinitio van hot bogrip rrdocurncntatiott ls in d.o }icingon van hot

bibliotheok- on d.ocumcntatiowozon nogal eons aatr d.:iscussi-e ond.orhovig.

De torm trd.ocurnontalistrt word,t in d.o practijk gcbnrikt om ii:uraLitatiof

stork uitoonlopontlo firnctionarisson aan to duidon. Eot j-s daarom voor

d,o wotcnschappelijko onrlorzoskor va^n bclang om to wotone mot wio hii to

makon kag krijgon in zijn oontact mot porsonool van bibllothcken on

d.oounontatio-instollingon. Van dozo mcnson hangt narnolijk nict alleon a.f,

of hlj vriend.olijk on snoI, maar tcvons mot vlelko eraaLYan d.oskundie-

heid. hij goholpen wordt.
Eot gaat in de practijk in fcitc om twco groopon:

1o. Ds strrccialiston d.or para-oollootlonclc d.ocr.uncntatiocontra en woton-

schappolijko instollingon, beschikkond ovor oon spooialistischo
oploicling voor hct wotenschappolijk litoratuurondorzook (C-oplold.ine

vag do Gcmconsghappolijko Optoidings Conmissio van hot N.I.D.E'R.

on de N.V.3. - Nod. Voreon. v, Sibliothooariss"t, - ), voortborwond.

op oon vooroploiding van tonminst6 E.T.S.1 M.O., of Canclid.aats-eranori.

Zii komon voornamolijk uit d,c sfser van hot (natuur-)wotonschappoliik

ondorzook of uit fie van do tochniok en strovon naar oen efficiEnt
on vakJcundig rogistroron van gryg. op @, waar-

op zij door vooroploiclS.ng on ervaring tot op zekoro hoogte d.oslnrndie

zLir:,
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Voorts zijn z5.j bovoogrL om op d,oze vakgebiedon litoratur.rrrocherohos

uit to veoron, waatvan clo Sosultaton neergolegcl krrrlnon word.en ln
rapporton, tlio varlUron va,n oonvoud.igo &osoriptiove oriiintatios tot
do moest rritputtontto krltlscho ovorzichton (tt3v. d.o ootrooiroohorche)

waa"xop ln d.c practijk onerzijd.s hot wotonscbapplijk rosoa,rabwork on

and.orzijd.s jurid,ischo aanstrirakon van hot hoogsto gowicbt gobasoord

word,on.

Er:n objoct van workzaarnhoicl is hot j.nventariseren van"Eggglgrt, ton

ointLo door kritischo analyso on zolfstandigo vorrvorking d.aarvan tot
litoratuurrappo"ton to komon. Do

objoct van studio.
inho.rd. van d.o documonton is drs

2e,De med.eworkors van bibliothokcn, belast mot de tijclsobrifteninclioa-
tio, boschikkencl over oon ton hoogsto middoLbare scholirrg (Gymnasium,

LSroor.rn of H.B.S.)e tloch d.oorgaans slechtg M.U,L.0.-A1 plus opleiding

voor hot bibliothcolorozon (n of B-d.iploma van de Gomoenschappeliike 
!

OploicLingscomnissio van hst N.I.D,E.B. on do N.V.3. of lvel - zelcten

in vretonschappoliJk bibliothol:on - hot Assistcnts- of $.rooteurs-
diplona van d.o Contralo Voreniging voor Oponbaro BibLlothekon).

Zlj komon voornamolijk voort uit hot bibliolhec.kwezen on beogen

mot''docunontatiotlhot@vanhottijdsohriftonbezitvarr66n
(of soms onkelo) tittiotnokon.

Eun objoct van workzaamheid word.t govormd door d.e stuklcon a1s

zod.anig. Do arboid is administrati.of cn betroft invcntarisatio, bo-

schri$ringe boheor on uitleen d.ozor stuklcon. Ondor d.ocumontatio verstaat

mon hj.or trnr d.ofinitio tthot gevon van inlichtingoir uit hot in biblio-
thokon vcrza,meldo matcria&Ittr clus principiool colloctionoo]-.

Io grcns tusson ho.t wotonschappelijk litoratuurond.orzock en biblio-
thockworkzaa,rnhedon ligt dus in wozon daar, waar do @
f,unctio van hct boscbrijvon otc. d.or stukken van oon colloctie op-

houdt on de functio van hot boworken

van cle introud dor stu]d(en (para-colloctionsol on por ond,ortrn'orp)

beglnt, Er is dus oen principlool verschil in gPicct on g[g van

de workzaa,nhedon. Eot totaal dor in Noderlantl a1s wctenschappsliik

Lit oratuuronderz ooker gokwalif lcoord,o s pooiali st on bodraagt rond.

LAO,- d.io zich in 1951 voronigd hsbbon in oon oigon organisatior hot
ft0entn.tm voor lriteratuuro.ndoTz tr.

I

I

;.1
I

:i
*. ..,wi6).l,lx^- n- -\.
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oic Bibliothokon

ffien worden moostar inseaoera in rrg&gw" en "Ergg.iglg". .

Zij kgrrnon openbaar, d.an wol particulior zijn. Naar hot doel van d.o

bibliothoken }cgnnen d.e colloctios moor algcmoon ori.6ntorond, of ook

wetonsohappctrijk spocialistiscb van aard. zljn mot tallozc varlanton of

combinatios.

91:91' . 4lessese-lillrslEgEsli
9]dL.9li-Ee!tggglg-!ib}l9!!cEggr Konlnlrli.ikc, bibliotheek tq rs-Gravgnhaes.''

Lrange Voorbout 34 en Kazernostraat 39, 1tu1. gJO-3-BMZA' Hior

zijn ondergebracht d.o Contralo Catalogus (C.C. ) on d.o Contralo i'

Catalogus van Period.iokcn (C.C.P.). De.bod.ooling tlaarvan is
hot totalo bezit aan bookon en tijdschriften van d.o aangosloton

bibliothokon (o.a. de Univorsitoitsbibliothekon) to cataLogi-

soren om bij oen aanvraag vast to kunncn stollcn waar con bo-

paa1d. boek of tijdschrift in ons land aanvrozig is on cle aan-

vlaag d,aarhoon d.oor to zend.on.

Sggi!51-iiEg-{9a-o1!a19gg-lgggge}9yag-retonschSSponr
Klovoniorsburgwal 29e Imstcrd.am. ToI. O2O-42O?9' Hior bevindt

. zich o.a. cLe collectio Vlorthoim Salomonson (mcdisohe biblio-
thook van wijlen Prof.Dr. J,K.A. 'f{ortroim Salmonson). Ook hct

door Excorpta Mcdica vcrirorkto tiid.schriftrcatoriaal komt hior
torocbt, hotzij in originclo vorm, hctzij als microfj.oho.

01.01.O2c Provincialo on Gomcontolliko bibliothokons
-=---;=
O1.OL.Ojc Univarsitoitsbibliothokonc o.oo to Amstcrdanr (G.U. on V.U.)
-------=--r----ry 

--r----T.E. Do1ft, T.E. Eindhoven, Groningen, Iroti.dcn, Nijmcgon,

Rottord.arn, Tilburg, Utrccht, 1{a6oningon.

O3.01.04c Oponlare bibliothokocra (Opcnbarc Loaszalon on Sib1iothoken).
-=-E#

Do moostsn daarven zijn atgomeno bibliotbokon, doch sommlgon

boschikgon ovor spocialc afdolingorr oo&r oon Eecbnischc Aftl'o-

Iing (Amsterdam, Enschcd.e, Eaarlcm), oen IIandsIs-Econornischo

Afd.o1ing (Arnsterdam, Devontor) en vcrza,molingcn 0ctrooisobrj-f-

ton (Amstorda,m en Doventcr). Do opcnbaro bibliothokon zijn
gorlcht op hot sooialo d.ool der volksontwiidd.ing. Do specialo

afd.elingon kunnen in bopaalde gevallon ook wetonschappcliik

van bolang zi-jn2 on zouden ondcr tle rtspeciale bibliothokonrl

gcrokond, krrnnon word.on.
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93 :9?g- lleslale -!r!Ii glEgEge'

O3.02.O1c 0vorboid.sbibliothekonc Hlorvan kan mon trspooiaal'r achtsn bijv.
-=------

do bibliothokon van d.o Eogoechoten (acttt, Eindbovonl Rottor-
danr Pilburgl li[agoningen)t d.e Departomontsbibliothekecr zoals

do Econoroisohe Voorliohtingsdionst, hct p.3.S.e Ovorzoeso

Rijksdolon, O.K.TI. etc. to ts-Gravonhage on oon aanta.l Provin-

cialo cn Gcmoontolijke btbliothoken, Hot c,riterium voor
nspociaalu bohoeft niot uitsluitcnd. in oen bcporlrt vak8oblod.

tc liggcn, d.och vrord.t vcolcor bepaald. d.oor hot workzaam ziJn

tcn boboovo van oon gesloton gomeenschap (Instituut, bedrijf;
departcmont otc.) on d.oor hot spocialo bohcor, d.at tloor d.o

, aard van d.c colloctlo vercist worclt. Niottomin zijn do mocstc

niot allot- spocialo bibliothoken tovons toogankolljk voor

personen, d.io buiton dio gosloton Somoonschappsn gtaan.

O3.O2.O2a Sed,rijlgEfllfSlbglggc lIior is to donkon aa,n bibliothoken van
-=--E--;;-;;i""i"iat" of handolsondornorningon, laboratoria, ba,nkenl

couranten otc. llr:lcolo voorbceld.on zljn o.a. het laboratorium

van d.o Koninktijke Shcll to Amstordaln , d,o d.iverso Hrillps-
bibliothokon, unilcver te Rott<lrd.arn, organon to Oss ctc.

9l:93.o3i-kerigg-gsrlresligrg-lillielbeEes' o r &o

Konildrli.ike -Nodcrlandso Maatschappl.i tot Bevordoring d.or

Gonoesln:nst, pf a TJ.B. Arnstordam, Singel {21e toI. 020-32579t

33?11. Eier zijn o.a. tal van gud.c mod.ischo boekwerkon voxzo-

mo1d. (hetgeen niot betokcnt, dat cr goon modorne Segevens voor-

hanil.on zi jn).
Koninklijko }trcd.er1and.so L,Iaatschappij tot Bcvordoring tlor Hrar-

ggg.Toogang via U.B. Ansterd.a,m. Sehesrs Eocmraadsingol' L22t

Rottcrd.am, tol. OIO-51I30, Documentatj-ebr.roaus Aloxandorstraat

11r rs-Gravonhago. To1. 070-180870.

Tcylcrts Stichtings Spaarno 15 (postadros Damstraat 21) to

I{aar}om, tcl. O2!OO-LO595. Do vcrzamoling betroft voorna,nelijk

natuurwotonschappon.

Voor hct raad.plcgen van bibliothokon ten bchocvc van litoratuurondor-
zook vindt mon d.e nodige gcgevons in do Sib1iothqok- ofr Documontatio$ids

voor Ned,orleld.e uitgegcvon ondor auspioiiin van de Contrals Voroniging

voor $ponbaro Loeszalon <m Bibliothekon, d.o Nod.orlandse Voroniging vaJI

Sib1iothocarisson on hot Noderland.s Institr.rut voor Dosumentatio on

Rcgistratuur, ts:Gravonhaga t957t 246 b],z. Hiorin troft mon oon alfa-
aanl waarachter numncrs.
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Dozo nr.uotoors verrrijzon naar bibliothokon on d,ocrrmontatio-lnstellingene
dlo ovcr nlatoriaal inzako het gozoch.tc ond.orworp bcschlkkon. Doz.s instel-
S.ingon zijn rogtonaal geord.ond vormc1d.. Van olko instol}lng vind.t mon

in d.o gids cLo juisto naail, hot adros, tolofoonnunmor, oponingstijd.en,
konto omschrljving van d.o colloctios, of or a,I of goon fotocopio6n ge-

lovord lnurnon word.on, of or mogolijldrod.cn tot litoratuuronclorzook bo-
staaJr stc.

Hlernaast is aan to bovolon do $@!!}gg voorlichti4gs:Lngb:L'ly,lgg

voor hot Nod.?rlapd.so .bcdri..ifsleyop, ts-Gravonhag,o L959, Nf\IE-publioatic
no. E 399.

O4c Invontarisson van d.ooumenton on gcgovens (algcmono bronnon)

Dcze word.on mocgtal ingocloold vanuit d.ivcrse gozichtspunton van

raatlplogyrg,

94:9li-9rrfu t s!1s-leselssse*gs)'
94:91_.91f-Ugofgg3!ggEgg-gl-lgIlggs informatio ovcr termon, porsonon,

plaatsnanon otc.

94:01:93i!ggUglgpg9ig9gr borodonoord.e inforrnatie ovcr tlotails of spooialo
ond.orulerpenrd.oorgaans ontloond. aan oon brcotl gobiotl on vaak

voorzion van oon litoratuuropgavoe mccstal alfabcti-sch tl.ooh

ook wo1 systomatisch gcordond.

94:0L93f_Ielellegggl!93s_{gggglglge}glglga samonvattondo resistratlo
van gegcvons, nocostal op natuurwotonschappelijk, tocbnisch of
stat.istisoh gobietL in ovcrzichtolijko tabollon onf of gra^fiokon.
(Voorbecld,e fysischo on chornischo constanton zoa.1s atoom- on

-, moloculairgcrviohton, kook- on smcltpunton, formulos, sterkte-
borokoningstafols, vitaL statistics otc. ).

04:o1:04:.-Igg!lg4gk-gtgg,iligg!igge rcgoringon van worlcr,'rijzon, trnroduc-

ton, maton etc. Mcosta.l vastgestold. d.oor nationalo no:maLiga-

ticcomrnisslos of soms ook d.oor organisatios op hot gobiod van

hand.ol, industris, tcchniok onz.

94:9L92i-49rge!egtgu-Ig9gerlig!9sr !rge*Iigg!g-s9gr9c+!ggEesr.-Ic!91:
Ees!"ggc!elgarz-IsEe-ie-v! gIz -elesseEEgsr- t gelggeg!gllinge:
g!$ggt-olfus Informatie ovox porsonon, producten, Lnstolling'on
C.d..

94.9I:99e-9glfggl"glf$lggr onsohri.jvins van tLo uitsluitonde rocbten
jnzako oon uitvj.nding (producten, worlori jzon, verbetoringeq
hicraan orz,). De rochton vrordon uitsluitond vorleond op grond

van nieuwheicl (na grondig ondorzook).

94:91:939 _3i!ligtbo*: gn 9ggggggtgltgglgEg3s sovon informatio omtrent

d.o opgonomon instellingenrdo oolloctios etc.

ur]i



,,,

-12-

t-

94.02r_Egg!s9eg!!gr
.02.01; loo . Eet Uun*Eoolc gooft

moostal ogn krittsohs sanonvatting van het bskencl'e, op een bo-

paald, (nriu) vakgobiocl. Do stof is doorgaans rystomatisch. go-

ordond. 3iJ om storilc dld.actlsoh karaktor sproetst non van

loerbook terwijt oo: spocialistischo bonadcringe gopaartl aan

eon stroven naar vollocllgboid. in d.o bohandoling van hot ondor-

$,orp eon E9[ggg[ig gonoomd. word.t. Daza prblicaties word'en

vooLal ook als naslagwork gobnrlkt, vooral daar zo gowoonS.$<

vcol litclratuuropgaven bovatton.

Q 4 re? :-e?l-Igrgg8glGd-ggrU$e-r9$eg3-g!9' Doz o b ovatt on vors preide-

goscbrifton, ondor 66n gozichtsprnt sarloor8ovat. Zi jn clo go-

schrifton van 66n autour, dan strnookt rnon vm I5l,]13.S91&

workon. (Soms tcr gologonbeid, van oon jublloum of posthuum

uitgogovon). Ook zijn po.l_octios uit het work mogolijk. Is cr

sprako van m66r autoursl d.an is or oon Ierzamolrork tot stand.

gokomon, moestal ondor rodactio vari 66n of onkolo d.er autours.

Ook zijn cr EgEg of vorrrolgyorkon. waarvan hot gozichtsgrnt

. boln,Iond is (aI d"an niot oag oBgovat)'

94. o 3 191!.-k9l*gb!g"l!l&glge-ke$og9r-E9i3glf g[g:e!d' sa'menvat t en de

ovorzichton van vaklitoratuur, pcr ond.orworp of goblod. meostaL

ovor oon bepaald tijd.pork (ennuaf Reviows), naar rogionaal

. princlpo (Sociology in tho U.S.A.; a trcnd roport) of 1n oom-

binatio. Soms - or4r hot laatsto voorbccld, - nadoren tlozs bot

karaktor van monogra^fiedn cn/of vorza,rcclwo-rken.

94:03.94f-Ygfb9p.dglflggU Do inhoud. tlaarvan romt Ei€iry! zi.irr, oon

ntouw wotonschappeliik rosultaate ontwildrolLng of lnogramma

bLod,one to::wijl d.o omvang boporkt Ls. Voorbeoldone (Lissertatios,

(inauguro!-o) rodo, wotsnschappoliike artiko1.on of soms bro-

chureg.

g4 go 2 gg2i-9 gtel ge:o3-e8g g gglggggle l3s%r- tlg ggs gi gve Isls€gE r- lgeg:sg:
yigggp, Sons d.oor nationale of intorr:a,tj.orulle lichariren porio-

dlek of incidonteel uitgogoven. Daardoor vaak informatief

voor de ontwil{roling van oen va&gobiod.g als aanwljzlng voor

onderworpenl clie in het naidd.olpunt van do bolangstoLling s{a'an

AILZ o

O4.O3r Poriodici.toitr
=).JZ=,Z-;----_---
o4.o3.oLs fijd.schrifton. ondor vorantwoordelijkheid.
=--4.=------------€

vorschijnentle publicatiorooks, d'oorgaa'ns

lisoord.e ond.crvrorpon on met vorschillonde
lncldontolo mod.orvorkers .

ven oorx rodactio
\

gewiJit aan gesPooia-

regohoatigo of



- 13 -
94:9]:9!1_.rgg*g*gg_93_Ag3lgolglgggp. Voor het literatuuronderzook ziin

vooral cLo Annua1 Roviows van bolangr die ochtor in ongo zin
geen ttjaarbooktt zijns doch. oon 0vorzicrbts.monografle, welke

jaarlljks verschijnt. De jaarbookon goven al naar hrrn a,artl

ilivorso inforuatiosy omtront d.o soort waarra,n vakopoctallston
moostaL wel op d.o hoogto zijn. Do ir*roud.oltjko opborw vor-
s:hlIt ondorling moostal zoor stcrk, d.och eon eonnaal govos-

tigdo mbricoring worclt d.oorgaans tra&itiogetrouw d.oorgcvoerd.

ovor gon larrgcl rooks van jaron,

94:91:9]i_!g+eg!Lige!igg, Houdon hot midden tusssn tijdschrtfton on

reokson. Souos vlordt over vorschillonclo ond.erworpen gopubli-
oeiord, d.ooh meestal is er oon bogronsd'(vaak nrim) ond.orworps-

gobiod. aan to wijzon. Vaak bonaderen zlj ook hot karaktor
van monogra.f io 6n-rookson.

9 :%i-Ii!I i ograf legbe

94:94:91,i-Il,Elfggfggigiin, Blor wordon ln eon bopaald vorbantl titel.bo-
sohrijvingen van d.ooumenton opgosomd.. IIet |tbepaald. verbandfl

kan ta1 van goziohtspunten Lnhouden (ond,orwerp, tijcLsbestok,
taalgobied, geografisch gebioil, bookon, tiJdschrlfta:rtikolenl
onz. ). zo koruren wer

94:.94:93f_Alggogg_!i!liggfglig$i3.Go6evons orrer alle gobioclen, gerroon-

lijk per land (dan gonomd.). Door

d.o uitgobroidhoid moestal sleohts titslbesohriJvingen.

94:94:9ls qpogiglg JtU,iggI3€1998. sctroffen oon bopaald. omschroven

goblocL, Eiordoor vaak bopcrktor in omvang on d.aard.oor ook

vakor goannotoerd.

94:94:%i jellgeg"lleyg-P.illlgg5elr"9g. sfsosl oton bibll osra'f ie6n
oYer osx boBaa1d. tljdvak.

94go4:92f-9gglg!iovo bibligglgligg.Vroosoro vorvreld.ingon wortLon in
latoro uitgavon herhaald (soms por jaar of balfjaar), waar-

door vroogoro aflevori.ngen vcrwallon lnmncn.

94:.94:9{f-ggtglg!. Dit ziin bosohriivingen van eon bestaand.o .col.}octis.
bijv. in oon bibliothook, musouml monstorkamer, fllmothook otc.
In 1[g!!g hoeft oen catalogus dus goen bibJ.iograf,ie to zijn.
Do bogrippen word.on sahtor practisch ve,ak (ten onrochto)
altornatief gobruikt. Hct ls duid,elljk, dat oen bibllotheelc-
oatalogus wo} een bruiJcbaar hullmiddoL kan zijn bij hot llts-

. ratrrurondorzook (o.a. ter tooallscring van litoratur.r) ttpcU

aangezien d.ezo op eon ?qpqtaanj.o collsotle slaat, in de meeste

gevallen oon to beporkto bron is.

'Y'-,*,*ii*eldu*'.. . .,-.
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Contrale catalogi (vraarin bet bozit van moerd.ere bibLiotheken

is ond,ergebracht) zijn reocls aanmerkolijk beter bnrlkbaar,
docb evenmin tooroikoncl. hina.ir bLijven vrij aangowozon op

oohte bibliogra,fie6n in do vole vornon, waari.n d.ozo voorkomons

o4:91i-PiEleeg*ti9,s-vsp-!i!11esrc€iefu s

Ehe blblioerpphic,i+d,ex; a ounulativo bibllography of btblio-
graphLos, New Yorkr 1938 - halfiaarliJks -
Intcrnationaale cumulatiof, trnr jaan- on meerjaronband,on.

0p trefwoortl gorangschiJct. ,

Scstormarrro T. A wor1d. bibliography of bibllographiost3rcl
od. Lond.on, 1955-L955. 4 vols. 0p trofvroord gorangsahikt.
Schrijvora- or titelind.ox ln vol. {,
Sj.blioFraphischo Sgriohtq neuo Folgo d,or bib).iographlschen
Bolhofte zrsr Zoitschrift fiir Sibliothokswoson un{ SibJ.iogra-
phio; Frankfurt Main Lg5g - 3.*oaand.el1Jks. Solootie van

bibliografieijn uit aIlo lanLon.

Sohatta. H. rpd. LEod.es. Intcrnati.onalo Blbliographie ctor

Sibliographion. trba.nkfurt Main, L95O, ffstoroatisoh gerang-

sehikt, schri jvors- en trofwoordrogistor.
Ind.ex biblSoeraphj.cus;a dirootorT of cumont porioclLcal

abstraots and. bibliographyg 4tb od.. Comp. bij T. Sostermarui.

Parls, 1952, DeeI Is Scionco and tochnolory. IooI 2s SociaL

soiencos, cducation, Hunanistio stud.ios. Intornatj.onaal.
{o d,rrrkr [ho Ha6uo t L959 -
Vo}. Ig Sclonco and. teohnoLory L959

Vo}. IIr Social sci.cncos, VoI. IIIg Hrrmanitios. VoI. IVc

Gonoral bibliographios. VoI.. fT *fn IV ziJn nog ln boworkS.ng.

tr[alclbs. L.N. Lcs sourccs du travail bibliogratrl)riquo.
Gonbve - tillc, 195O-1958e 3 volunos. Dool lr Algomono

bibliografiodn. DooI 2z Bumanioso. DeoI 3c Natuurwotonsohaplnn

on tcchniek.
Roborts. ArD. An introduction to rcfercnoo booksg lrd' oil.

Lond.on, 1955. Soloctio van algomcno bibliogra.ficdn on naslag;-

vrorkcn. Engcls georidntcord,,
Totoko Ytr. und R. Vfoitzol. Eantlbuch cler blb]iograptrisohen
Naohschla,govvorkeg 2o omr. Auf1ago. Era.nkfurt Main, L959.

Soloctic van algomon,o cn vakbibliografio6n.

l

r:,, -, :-,,lUa-,-,":l-." I

\i
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WaLforrt. A.L and.,L,M. Pg"vno. Guid.e to roforonce material.
L,ond.on1 L95g. Roconto litoratur.r (tot Sept. I95B). Cunulatiof

supplement vcrsobi-jnt 'in 1951.
' 

YfinohoLl. C.M. Guido to roforonco books; Jth od.. Chicago,

1951. 3 supplomonton in L)J{, L)J6 cn 1960, Uitvoorig 80-

" anrlotocrd.. Intornationaal '
Firsc4ka, G.A. Ind.ex lcxico:r.uq; Bibliogra$bJ.o d.or Loxikali-
schon Nachsch.tr agowerko. Tfione L959. Intcrnatlonaalo

Q4,.061 Nelroqclg libligg*gig9ry
94:99:9li-[edgr]ss9.

Srlnlsnanrs qunulatiovo catalozug van boekon, dio in Nod.erLand

en Vlaandoren zi jn uLtgogovcn of hord,nrkt. Lotdou, 1931 -
jrg. 86. Loopt van 1845 af ond.cr vorsch'iIlond.e titols.
{i-ouvusb-1ad. voor tlo boc-k]xandel.. Amsterd.am, 1834 - wokellikEi
bovat ook So1gisobe (V1aamso) uitgavon.
Nio+wo uitgaven in llod.orland.. ts-Gravonhago, 1937. Solootio

van nio\rwe uitgavon. In cen aanhangsol d.o publloatics van

U.Itr.0.1 U.N.O. S.C.0. cn do Europeso organisatios.

9!t{-:!,?g-Pglei9.
Siblloeraplip do So1eiquc - _SolglEs-ho biblioerpepie,g liste
monsuolle dos publications bolgos ou r6lativos b, 1a Solgiquee

acquis6s par Ia Bibliothbquo royalo. Sruxollese IB75 -
94:95:.91i-*r!ele*9'

Sbrscnbtatt fttr d.on d.outsq,hon 3uchha,p,dol. toipzig t L934-1945.

Sodert 1946 gosplitst. E6n vorschljnt vanuit LoipziS (D.D.B. )
,,Fac4blatt fiir don nit .Buchhandolrr. Ect andero

vanuit Frankfurt Maing ttOffiriglle" Puoh.o

handel in dor S '
Doutscho Bibliographie. W6chontlichos Vorzoignis. Frankfi.rt
Main, LgM, Vorschoon vart L947 t,ot L952 ondor d'e titol
trBibliographio d.or doutschon 3ibllothokt'. Ook uitgayon, button

do bookhand"ol om verschonon.

. Deutscho NptionalbiblioeraBhio. Gssa,mtvcrzoichnis des ln
Doutschla,nd. orschienenon Schrifttums und. d.or cloutschsprachigon

Schriften Oesterrcichsl d.or Scbweiz r.md d.os iibrigon Aueland.sg

boarb. und. hrsg. von d.or doutschen Stichoroi. Leipzigt L946,

Roiho A. I[cusrschoinungen clos Suchhand.e1s.

Beiho B. Neucrscheinungon aussorhalb dos BuchbancLels. Loopt

vanaf t93t mot eon kort<., ond.orbreking van JanubrL l)QJ fot
Augustus L946.
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Is d.o voortzottL4g van "Yri"6ohentliohos Vorzoi6h:r1urr (1842 -
L93O). Strooft naar vollodighoid., dio worigons slechts voor

, oost-Dri-bsland. gegara.nd.oord. word.t. In L949 vorschcnon twoe \

aarsnrllingon (froipzig)s Ere:inzr,rrte' I. Voraeichnis d.or Sohrifton,

eie 1933 - L945 nioht angczelgt wordon chrrfton. EIgjlEggEfi.JI,.
Vorzcichrris dor Schriftr:n, dio infolge von Kriegsolnwirlamgon

von d.em B, Mai 1945 nicht angozeigt wordou konnten.

94.99:04a --Eesg}gg!.
Sritish,Books,. Lohd.on, 1959. VoI, 1?3, nro 4847. Voortzctting

van lthrblishorsl oircular and. booksellers reoordtt, L837-L959a

tbo 3El'!isb national blblioeraphv. London, 1950. AIIo iubli-
catios, dio volgons do autourswot verplicht aan het Srltish
I,[usoum moeten wordon toogozond.en zijn otrBonomon. ]e verplich-
ting ge1d"t oohter alLoen voor eorste drtrkkon, zodat vollohig-
bcid. niot zokor is. Cumulatiof.
E4flIish catalozue-of -books; issued. in tho Unlted Kingdon.

annual issuo. Lond.on, 1837- sodort tB64 per {-5 jaar oon

ItEn€;tlsh oataloguo of books. C\rmulativo indoxrr.

hrblishers I ciroular and. bookscllors qqcqry!. Lond.on, L83?-

--

L959. Wekolijks Engolso on lcrso nicuwe uitgavon. Tn 1959

word. do naa,ro gowljzigd. in "Sritish Sooksrt'

l
I

j:

94g95r92:- FIgIE"liE.
Bibliog cataloguo dos ouvragose parus on langUo fra^ngaiso

daps 1o mondo ontior. Paris, 1933- Jaarliikso sa,menvattJ.ngen.

Alfabetisch. Seloatio van ilissortatios.
. SiblioeraBhie dp Ia I'ra.nccr our Journal g6n6ralo il.o lrinpri-

morio ot do Ia librairio. Paris, 1811- VormolcLt hot matoriaal,

dat rria hot ltd.op6t fOgaf I' vuordt vorkrogon. Sodort L85? jaar-

registors.
Q4.O6.05s --Egglqn4 .

I(niFnaja Lot-oBiE. St. Potersburg, lator Moskva. lo sorio
190?-19179 2o serio 191? - Tfokolijks. Vanaf 1954 do gohelo

bookonproductio d.or Sovjctunio otrgonomon.

04.O5.O?s U.S.A.
-j--;-.t------;-- 

t

,@.
Now York, L96O, 2-maand.oliiks. Aankoneligirlgen va,n bockonl

dio over 1-4 maanden vcrschijnon. Korte a,nnotaties.
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cu4glativo book indoxg a world. list of boqks in tbe F,nglish

languagc. Now York, 1898- Curnr,rlatiovo l-jaronbanclen vorrrargon

d,c tussentijdso. Eoofd.zakolijk A.urorlkaanso publicatios r Gc<il

ovorhoid.suitgavon on buiton d.e boolcba^nclol verschonon pub3'ioa-

tios. Prrblishers t weekly, tho Anodcan to4lfgqg-.i$InaJ.t
Ncvr York, L872- Cur:aulatiof tot jaarroglstors'

O4.O5.OBa ZwitsorIand..
Das Sohwoizcr Brrob (t e tirruo suisse - 11 libro svizzoro ).
Borrr, 1943- Soilert 19OI ondor vcrschillcnd.o titols versohenen'

Scrio A. Erschoinungon d.os Buchhandols. Sorio 3. Ersoheinungon

aussorhalb d.es Buchhand.e1s.

04.0? e ri jdschqlg*lgigglggigggt
-----.-+
04.O?.OIs Internationaal

t hrsg. vora Institut ftix hrblizj'stik
an d.or Eboion Univcrsit?it 3erli.:a von E. Dovifat' BonnTkbln-

Oplad.one 1950. Nas}aguork ovsr nrj-nn 192 landon. Por lancl in-
loid.ing ovcr politioko, ooonomischo on socia.lo vorhoud.ingon.

Pcriod.ioken mct gcgcvons ovor op1a6o, aboranomontsprijs,

poli ti olco goz indtroid..

IntcrE$onalo Genoralkatgloe" Dor. tlor Zoitsohrifton ftlr
Techntk und Yfirtschaftg hrsg. von Dolcurncntationon d'or Toohni}'

Mtlnchcn, L959,

Tochnisoho en ocotlornischo litoratuur uit + )2 la,nden.

Dl, I alfabotische c[1. 2 naar vakgebioct (in 49 cl.In gesplltgt).
d.I. 3 naar }and.

Lntornational Indox to Poriod4gals

Now Yorke H.!T. i'flilson Comparly.

Meulcnhoff ls internationalo tiid.scbriftoncatalogus 9 6a herz'

ilruk, Amstord.arn, 1959.

112 soctios naar ond,erworp. [ito}offi&vehc Jo d.r. verschijnt

ln L96L.

Gosarn scher chriften rion
(G.A.z.s, ) t939-L95Bt

tr[iosbaalon, L959-

Sozit van 120 llost-Duitso bibliothokon. .llordt oomploet

c&o 28.ooo titols rnot + 46.ooo ingangon.

Invcntaileq d.os p6riodiquos 6trangors rogus en tr'ranco p'ar los

bibllothbquos ot los orgasismos do docq.nontation OtL L957-L958'

Paris. Sibliothbguo Nationals, L959. 25.OOO titols uit oa.

ZOOO Uitfiothekon. (Vorigo uitgavo-sta4d. 1955-d,atoort van L956\

brsg. vom tic$d.eutscbon 3i-bl.iothok.

I

r
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BuI1 &r Gontro tional
scicntifiquo (C'N.B.S' )

Paris, L94O- maanclolijks.
Partio Ie Math6natiques, astronomio, physiquoe ch6mie,

scicncos d.o Iting6niour, scienccs d'o Ia torro'
Partio 2e Soioncos biologiquesr
Partic 3e Scioncos pbilosophiquos. 3-raaandolijks'

Rcforoert ca. 5O0O vaktijd.scbrifton dor gehcle wof,old.

a,nnotatios. .Arutcurs- on trofwoord.onrogiStcr, VOrschocn

L94o-L955 ond.or do titol "BuLlctin Analytiquo'r '

Int crpatl onalo Bibli osraphio dgr .zci ts ohrif tI i loratur i

von F. Diotrichn fortgefiihrt von B. DiotrLoh.

Osnabr{lck, 1897-L9449 LeLpzig, t94B-

Abt. Ag Bibliographio tter deutschon ZoitschrLftenlitoratur
1895-

4]:rgr Bibllographle d.or fromd.sprachigen Zeitschriftlltoratur
L?LL-19?.2, Bd l-22, Nqrue I'o1go, L925-

Abt. .C: BlbS-iographio dor Rozensionen und. Roferats. 1900-1943

Bd. 1-7?.
Uitsluitond titols. Spooialistischo solectio uit qf,, BOOO tt3a;
schrifton varl t 4Oo.oOO titols iaarliiks.

A4.O7 .OZs Bclgii!.-------

Korto

l*
bogr,

en BelgLquo.

d.o Ia
agencos -

Eovo.. J? vanrB6portoire d.os p6riod.iquos paraissant

3ruxol1os t L95L.

Suppl6mont Ie t955. Srrppl6mont 2s L96o.

Ind.i.catoug publioitoiro, Lti 6d, sous los auspicos

F6d,6ration bclge d.o Ia publicito par ].a Cha,mbro dos

consoils on publioit6. 3ruxollos, I95O'

3olgi6 cn L,u:cemlnrrg.

04. 07 . O-Ja Dr.rits1and..----=
DioDeutschgProsso;Zitungenund.Zoitschriftgn.
Sor1in, L954- 2-jaarlijks.
Srorl tsehrif - und. Zoi

toipzige lB6l-L9471 jaarlijks.
(Oost-Drits1and, Zio lJzorcn

OA.O7.O4c Engoland.*

Yfitlringts Press guld.e. Lond'on,

Couranton en tijtl"schrifton in

Na 194? gostaakt.
Gordi jn-Land.on ).

18?4- jaarlijks.
hct Unitod. Ki.ngd.om.
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d.e tn Nodor-

Leid.on,

annuairo, d.o la pre-sg francaiso et 6tra^ngbro st du mondo

politique. Paris'e 1878- jaarlijkso 
,

94:9 ? g99i-lc!ii3s-43sliEe'
Rrepertorio d.o publicacionos pori6clioos actualcsllatinamoricanos ;

por Uni6n Pananroricana. Paris, 1958. (Manualos bibliogrd,fi.oos

clo la U.N.E.S.C.O. ).
AA.Ol.O?a Nodorland.

Ilandborok van do Nedcrlandso Pors. I s-oravonhagoc 1oq6..

thoff I s boek voor clc Nodor1 bo I cn aan-

vorwanto vakkon; tovens bovattond. cen otrBave vaJI

Iand. vcrsohijnond.o niour,vsbladon en tijdschrifton'
185+- jaarlijks.
List of sciontiflc and fq"t""d p",i"dio,I"
propo by A. Gorte*; 2nd rov. and cvl' €d'
rs-Gravonhago, 1953 nrot ond'orvuorpsrogistor'

Nod.orlqndse vp,hti.'id,sohrifton, Uitgavo Nod.. 0r8. v.Tijtlsohrift*
uitgovcrs N.o.[.U. ts-Gravonhagee 1960' tL75 tijd'sohr'
Gegovons ovsr lezorskring, prijs otc.

Ni.ihgff rs {nd.ox ?p do Nodorlandse poriod.ioken van a}gonono,

inhoud... ts-GravonJrago, l9O9- ()a. l0 tijd.schriften.

04.O?,OBe Rusland..

obormayoT. M."und. B. Kalijrowskis vorzoichnis sowjotlscbor

froitschrifton. Sor1in Y[ B, Zontra1stollo f\ir wissensoha,ft-

Iiohc Litoratur t t957. 90 blz. Eon vcrzamoling van 5O0 tiid-
schrifton op vorschillondc vakgcbiod.on, mot do officible a'f-

kortingon on do Dritse vortaling van d'o titols'
Alfabctisch rogistor. Iliorirr or&o de nodische roforaattljd'-
schrif,ton d'er Sovjot-Unio vorneld (z:.a lotz' B?)'

Proisliste d.or d.on U.S.S.R. orsc ZeL

Zoitschrifton. Bcr1in-Leipzlg, L953. jaarlijks'
Smits. R. Sorial publications of thei Sovjot Union

a bibliographic ohookList. llfashingtone 1958' 53o3

Ook officidlo uitgifton.

2 dln. l.osblad.ig.

L939-L957t

tltols.
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04.07.09e U.S.A.
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. Ayc-r. .N..vrr., and, Sonrs .disiictory of no]vPpapors anq-p93iodioa18.'

philadelphia, IBBO- Omvat U.S.A,, Canadae Bormudae Cuba on tLe

PhiliPPijnenr jaarli jks.
' U.lrighrs Bgr.iod,ica.lsqiToc.loly'9 a classificd' guid'e to a

soloct list of current poriod.icals, foroign and domostic;

lth od. Ncw York, L959. Voornamolijk Engolse on Amorikaanso

tijdschriftone d.och ook andcro or&o nrim 400 $lavischo

poriodielccn.

94:oJ:l9i-Ilzgreg-9 grgiig:lepggs .
Ilorocky.PiL.antl-J.Wojcicka.EastandEastContralE\rropoS
poriodica.ls in Englisb and. othor Slcst EuropeaJr languageisS

publ. by tho S1avic and contral ouropoan division of tho

Lribrary of Congress, roforonce d.opartmcnt. I[ashing'tonr1!18.

I55O poriotliolcen botroffonde Albaniii, Sulgarijo, Czochoslowa-

kijo, Estland, Hongarijol l,otland, I,ittaueng Polen, Roomoni6,

Sorujot-Rusland. on Joogoslavi6,

Rupprccht. E. Fachzcitsohrifton volksd.omokratj.schor Liind.or

mit apd.srssprachigen zusarnmonfassungon. 3cr11n, Tf B, zontral-

stollo fiir wissonschaftlicho Litoratur, 1957t 74 blz.
Gooft por land. tle tijd.schrifttitel, in wol-ko taLcn in hct

tijdschrift gepubliooerd. word.t, in wolko taal sarlonvattlngst

gopublicoerd. word.on on in wolko taal ovontuool inhoud.sovor-

zichton gcstold. word.on. Een alfabetisch rogister voor alle

vormoldo tijdschrifton vcrgomakkoli"jkt do raad.ploging.

Zeitschrifton. Zeitungon - Schri{tonroihon. aus don Vorlagon

dor Doutschon Domokratischon Ropublik, L96L9 hrsg. vom

Doutschon Bqch-Export und. -Irnport. Loipzig L96O, Ca. 670

Publicatios met korto annotatis'
o4.o8r Liiston van &issortatios r
:J.::-;---E-fr--

GowoonJ.ijk wordon do d.oor particuliorc uitgovors godrukto d.issorta-

tios otrgenonen in d.o nationalo bibliogra-fiodn. Do andoron wordon VOT-

zamald. i.:l bibliografioiin van tLi.ssortatios. Soras ook wordon d'issortatio-

Iijstcn pcr valcgobiod. samongersteid', bijv.
U.N.E.S.C.O. llbcsos in thc social scionoos; an intornatj'ona1

analytical cataloguo of unpublishod. doctorato thosos g L94O-I5O-

?aris1 t952.

'l
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94:99.9ts-Eilslspg.
Jahrcsvcrzcichnis dor Doutschon Hochschulschrleton

SorIin, T.roipzigr 1BB7- jaarlljks.

94:09g9 2t -IresErriiE.
Cataloguo dos -thbeoq of 6crits acad6miques.

Parls, IBB5- jaarlijks. Tot 1930 vif,iaronrogistors naar

autour on ondomerp.

94:99:93r-&9ellcs9.
Catalozus van acadoPische gosqhrifton in Nod.er1and.

versohenon. Don llaage L9ry- jaarlijks.
Hishor- cd.uoation and. rosoarch in ths NotEcrland.sg bullotin
of the Nothorland.p Universitios Fornd.ation for International

' Co-oporatlon. flho lla,gse (Engels, trbanse Duits, Spaans)

Hiorin Nod.orland.se d.isscrtatios opgcnornono

e4:0B,o4s RusIand..
. Sibliografija d.:issortactj g d.oktorskio d.j.ssertacii. Moslova,

1946- jaarli jks.
04,08.05s u.s.A.

iri-ssortatio4, ab,straotg. Ann Arbor (MicUigan), I93B- 2taan-
dolijks, Vroegcr vcrschonen onder d.o titol Miorofilm abstraots.
Eet trofwoord.onrcglstcron hot jaarrogistcr vcrvangt sed.ort

L955 inaf toon gostaaktc rrDoctoral dissortationstt ond.or d.o

titol ttlndox to Anogicup g.jtqI:
Doctoral d.issortations, acccptcd by Amcrican Univcrgitios.
Ncw York.- Lg34-L9!)- jaari.ijks. In 1955 gestaakt (zio
Dissertation abstracts ).

94:99:961-Eleglcn$.
Inclex to theses, accoptccL for highor d.egroes in the r.uriversi-

tios of Groat Sritain and. Iroland., Lond.on 1953-

94 :92r-gllrgislg-s:1!silt es e

o4.02.o1i_Iglk*!gg*.
Aufricht, 4. Guid.o to L,oaguo of nationspublicationsg a bibLio-.
graphiooJ. survoy of thc work of tho Leagucl L9N-L947.
Oxford, L95t.

94:92:93lug9gllss1.
Sib1ioerafic van in Nod,orland vcrschonen officiiile on semi-

officidlc uitsavon.. ts-Gravonhagoe 193O- Tot 1951 was do

titol trNodcrlandso ovcrhcid.suitgavcnrl

I
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04.09.031 Intcrnationaal"------

gff*ciellos nationalcs; guide sommairo ot inventairo.
Pr6p. ,"" ft Conrit6 intornational pour Ia d.ocr:-montation

dos scionoos sooialos. Paris, 1958. :

04.O9.O4e Engo1and..

Govcrrqnopt BubIcations. i

04.09.05 s U.N.0.
-i-*-4

Ton ycaq.s of Unitpd. Iations publications. 194tr-19qq. 
l

Now York t L956. Aanrmllingon hlcrop vorsohi jnon ln d.e sod.ort

1940 jaarlijks vorschi-jnond.o uitgavo 'rUnitod. Nations publica- 
,

ltionsrr. New Yorke L94O'

Unitoil Nations d.ooumonts ind.ox'

Now Yorkt l95O- maandclijks. Dozo bovat aIlo uitgavon, zotrol

god.rukto a1s op andore wijzo vornrcnigmrld.igd.e van do Unitod.

Nations zowol aIs van d.o ttspoci.alizod agcnc'iosrr.

94*2299i r:E:A'
Unitcd. Statos gover@. Monthly oataloguo. :

I[ashington, LB95- Vroogor ook bndor andoro titols.
Voor Ru6lqElL zie onder O4.O?'08. (Snits, R.)

94:19s.-9lffi3iss!]eez-gslsels}!e*eer-Iss!#!i9ee-Ie"s9191 g!e:c

94. 19:9li-Is!g:te!igeesl,
Butrosse F.A, 1,,[or1d, Iist of abbreviations of scientific, .

tcchnological a,nd. oommeroial organ5-zations. Irondon, L954,

Grosse Yf. Taschonbuch d.or ltleltorganisationong 3o Ausg.

Mtinchon, Lfi5.(Namon ln Frans, Dnits on Engolsg soms ook

fui hct Spaans, Italiaans of Russisch)

WorId._of learrline. London, L947- jaarlljks.
Gcnootschappon, rosoaroh-instollingon, univcrsitoiton eto.

&arbook of intornational organizatj.ons;publ. by tho union

of intcrnational assoclatiore 3:nrssols, l94B- jaarlijks,
Ifcrktorroi.n, ]odcn, publicatios, fj-na^ncifln ctc.

Lntorqgb:LcIta1 whols. u/ho? Iondon, L935- jaarlijks.
Intornational Labour OSfico.

lntarnational Diroctory of Institqtionse onga6od. in study,

rcsoarch and othor aotivitios in the fisId. of oocupational

safoty and hoalth, 2 VoIs. A-I, J-2. Gonova 1958. Irosb3-adige

'aarrwrllirrgoilr Per staat gorangschiJct.

t.

j

_l
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ltiFlioeraplr,v of S-rrgctorios 9f soqroos of in{orma,ti,onst
oorrlpo by K. lleLlstrbm and. E. Veland.erS prbl. rby tho Inter:ra-

tional Federation f or Docr:rooutation.

fho Ha4ue, L96O. Intornationalo cn nationalo adresbooken

waarin ooo,. rlriVorsiteiton, bibliothokon, rosearchinstituton,

d.ooumentatio-instollingen oto.
Direct riodicals blishod intornational o

Brrrssolse Lg59, 1340 poriodiokon v. intornationale ovorhoids-

en partlculiorc organisatics.
Intornational handbook of Univorsitios; ed. by II.M.R. Keyes

and D.J. Aitkon; publ. by tho International Association of

Univcrsitios. Parise Lg5g,- J0 Land.en (ni,ot U.S.A. on Engolandg

zio daarvoorc .$!93-..,[.}.e Cororaonwoattb Urrivorsittos Yoar-

book en Igg!g,-4.r Anerican Universitios and' Collogos)'

opgonomen or&. facoltoiton, organisati.o, toolatingseisenl
grad.on, staf otc.
Diroctory et-,fgtoq4qtaonal soientifio. or g 2ntl otL'

Paris, U.N.E.S.C.0. t 1953,

26!. organisatios. 0nd.er rrAppliod scionaosrr o,a. tsflsdloal

scioncosrr to vinden.

94:l9co2s.-$BEEiih: Ind.ex Generallsi

Annuairo g6n6ra1 d.es universitOs grand.es Gcolese acad6mies.

Paris, L954-t !!- Soder1U L9L9 vcrschenor\ lllot in do jaron

L94O-L95L. Matoriaal ovor werkterroinl lnrsonool, trnrblicatios

ote. vaJr de diversc wotonschappolijko instituten on instolltngen.
Registors naar pellsoon, Iand., plaats on valcgebiod'

04.1Q'-931PqitsIgn$--------
Mi-norvar Ja.larbuch der gelohrton lflo1tg Abteih:ng Univorsit5ten

rmd Faohhochsohulen. 3erIin, L952-tg56. 2 vols. Ba.nd. Is

EUropa. Ser1in, Lg52. Band. Ils Aussereutopa L956. Sinds 1891

net een bnderbreking van t945-1952. Gcgovens ovor worktorroin,
personeel, Publicaties onz

04.10.o4s h&qrqgels_Nedcrlandse almaneft Ygqr_igdglgggi handboek betref-
si*ei*----_€*-

fend.o zaken on personen in betrol<Jring tot Nederlantlz Strrinamee

de Ned.erlandse Antil}en en Nodorland.s Nieuw-Gu'inea. Zaltbommele

19OO- jaarlijks.
Staatsalmanak vool het Koninkrj-.ik d.Sr Nederland.en t s-Gravenhagot

1814-1830t LB59- jaarlijks. Sodsrt I95B alleon d.e organisatl'e

van de Staat.

I

t;

tiorlgg 2nd. cd.. hrbl. with the assisto,ncs of.u.N.E.s.C.0.e
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ffieis9.aI3Biograf1schegegovonsvanNedor1and.ors,tl.ieoen
vooraanstaasde plaats in hot wotenschappolijk lovon irmemen

mot vormeld.ing van adresson. ts-Gravonhago, (5o d3rk L956).

Iterson. F.K. V81,t. en P. Goossen. Parlcncent en kiOzerS

jaarboekjo, Is-Gravonhago, jaarlijks.
MinJ.sterioe slnd.s 1948. Huidigo ministors mct korte biografiee

Raad. van. Stato. Partij-programmats. Ultslag d.er vorkiezingen

voor de Staton Gsnoraal. Provinciaal bostuur.

Adreslijst curatorone oud.-ord.inarii, hoogleraron, lectoren,

docenten (en ond.erwijsopdraohten)r Privaat-docenton en woten-

schappolijke hoofd.ambtenaron aan. Univcrsiteiton en bogosoholen'

t s-Graver*rage, staatsdnrkkeri j- on uitgovorsbedrijf . Jaarlljks'
Everts. J. orr A. Trourn-iet.
Gids voor MaatschapPelljk Werk.

DeeI Is Organisatle en Samenw.erking. Algeneno en spooials zorg

en voorzioningen, 'l$ bl'z.
DeeI IIa Boschrijving d.cr instoli-irrgon, 947 blz,
In cloe} lI o.a. de alfabotischo lnd.ex en oen uitgebreid' ovor-

zicht van bibi-iothokon, gidson, jaarboelen, tijttschriften etc',

op dlt gobiod. ts-Gravonhago, Nat. Raad voor Maatsch' slorke

L957. Supplomonten halfjaarlljks on jaarlijks currulatief .

Gid.s vo Geostell.ike Gszondhoidsz in NetLorl

Amstordap, Nat. F,ed" voor d.o Goest. volksgozond.heid, L958.

ZJJ b1z. Algemoon gedoolte (orga,nisatiese ovorheidslomooiinge

riohtlijnen voor tureauts on zubsid,liiring eto.) en alfabstisch

roglstor van instellingon.
I[es

Gonoesktrndig jaarboek voor Ned.erland. en BiJkedelen Orerzeel

2 d.In. neel I bevat o.a. oon overuioht va3 geneesmid,delen

eto.g Doserlng van geneesmid.d.elen o.&o voorkornend.e In d,e Ned.

Pharmacopie en cle Cod.ex Medicamentortrm Ned'erlapflicus i gegeveng

ovor s-era on vaocins, vergiften , d.e wet op Sesmottoliike

Zi-okton, vood.ingsnid.d.elon ory6i6ten, boroepsziekten mot ver-

pliohting tot aangifto; acute vorgiftigi.ngen, nomenclatuur

d.er doodsoorzakeng divorsr: zickton otc.
DseI I.I bsvat gogovens ovor herstelS.ing:soord'on, krankzlnnlgen-

gostichtonl ziokoninrichtingone practizorond,e artson, vroocl-

vrouwon, alsmed.o oon alfabetisch.o naamlijst van artsen in
Nod.orland mot tolof oonrumers.
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Tand.ar,tsqngid.s voor d.e lcd.en van ds Ned. Mij. tot Bcvord,ering

d.or [andhee lkrrnd.o. I s-Gravenhage, jaarli jks .
Bevat o.a. lijst va,n gomeenton mot georganisoerde tandheel-
kr-md.J.ge verzorging van de jougd.; gogevens over de tandhocl-
kundigo Instituton d.er E.U. te Utrecht en te Groningen en con

lijst van in Nod.erland. gcvestigde tand.artsen naar plaats van.

vostiging.
V.S.V[.0.-jaarbosk-
Z. ?1. jaarlijks. Uitgegevcn d.oor do Vereniging vaJr Sociaal-
Yfotenschappclijke Ond.erzoekers. Geeft overzicht vari do lcor-
stoclen op sociaal-wetenschappclijk gebiod., verbond.on aarr

Noderland.se Universiteitcn en Hogescholen; Overzicht van oon

aantal voor &it vakgebied. bolangrijke Dionsten on Instollingeng
Verenigi.:rgon op sociaal-v'rotcnschappolijk gobicd on T,odenlijst
van vijf op d.it gcbiod. vvcrkzamo verenigingcn (Veroniging van

S oc i aat -Vrletons chappo 1 i jkc Ondorz oekors, Nodorl and.s o Soci oL ogi s ch o

Vereni-ging, Voreniglng voor Dcmografio, Stud.iogroop voor
Planologisoh Ondorzook en Vricrkgroopen Industridle Sociologio).
Psyclr o1 ogen-adro s boekj o.
Amstordam2 jaarlijks. Uitgogevon d.oor hct Ncd.erlands Instj-tuut
van Praktizerend.o Psychologcn, Keizcrsgracht 613, Amstordam C.

Geeft nariren, huisad.resscn, particulierc practijk (adros en

spreelnrur), vuerkzaar:nhed.on aan fnstituten enz. Tevens lljst
van adspirant-loden.
Do 0rganisatio-adviscrg on de ord.o.

Arastcrd.am, 196L. Orde van organisatio-ad1r'iscurs, Tessolschade-

straat 18, Amstcrdam Yf. TeI. O2O-L84444.

Naroon, ad.rcssen etc. van d.e led.on van do 0rd.e, Cod.c van d.o 0rde.

Lijst van Instcllingoq_rran WoId.adighoid.. opgemaakt ingcvolge
artikol 3 van de Armon'rvot. rs-Gravenhage, Staatsd"rukkerij- en

Uitgevcrsbodrijf L955t 214 blz, Sovat namon der instollingont
catcgorie art. 2 Armonvuct, d.oclomschrijvingen on indoling in
groopon naar d.c vcrschillcndo vormen van rnaatschappolijk hulp'
bctoon, die door d.o instollingen word.on toegepast.
Vercnigingcnbookje op hct gebiod. van jcugdvorming, volksont-
wikkoling; D&ss&oomrcr.micatic, vrijc-tl jd.sbcstod.lng, oponJ.ucht-

rccroatic, lichamclijke opvocding <ln sport, le dnrk.
f s-Gravonhago, Staatsdrukkorij, L95L, 180 hlz.
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Ad.resboek voor bet Ziekonfond.swezerr.

IJmuiden, Vo:rnand.o en Zonon, jaarlijks. Gegevens orgr ovor

Ziskenfondsraad, adroslijst van ziekenfond.sen ln Ned'or1and,

Lijst van Nedorland.so Gemoenten waarondor ziekonfond.sen

vallen, Lijst va,n meldingsposton voox Ziekenvervoer, Geneesk.

inspecteurs, Raclen van Arbold., Sed.rijfsverenigingon bolast

, mot d.o uitvoorlng d.er Zioktcwot.

94:I9:92:--9ge!:!si! g r 31!g
Listo d"or Dolcr.montationsstolls-$ und. Informationsstellen dor

D.D.R. und d.or von d.on Doicrmontationsstollen bearbeitoten

Z.W.Ir.-Doicunrentationsd.ienstc. 4o Aufl. Berlin, Doutscho .Aka-

demio d.sr Slisscnschaftcn, Institut fiir Dolr.imontation, L96O,

96 b]z. ,

Alfabotisch rogistor dor vakgebicdon. Namen en adresson d.er

instellingen met beschrijving van de vakgcbied.on en het aantal

maand.elijks d"oor d.ezo dionsten gelovordo referaten.

9{11,0.o51 Pgegk3g. .

of rof o:mation

A guid.e io societies, works of roforenoo and librarios.
Londone LV.C, I, A.S.L.I.B. (52 Btoomsbury Streot )rt947, J6 b1,z.

Bovat o.a, gogovens, over rtfho National Central Librarlf antl its
work as a centro for the londing of books botween British and

Foreign Librarios, Library and book organizations, [he copy-

right libraries, Tho r-mivorsity libraries, The principal public

libraries, Select Iist of govorrunent librarios on eon f-ijst
va.rr ttGenoral works of referencott (gegovens ovOr Engelse biblio-
grafici!n, voorlichti.:rgsi-nstantios r tt i dschriftoncatalogi,
jaarbookon, biografie$n on een aantal speciale ond.erwerpen)'

94:lo'ol,:-9:E'4:
American Ps,ychological Associaliop. Diroctor:fg Containi,ng lists
of members, cumont and past offi-cers, divlsion nonbers,

by-Iaws, affiliated organizations, Diplomates of the American

Board. of Exa,miners in Profossional Psychology, a,nd Diplomates

of the Amorican Board. of Exa,srinors in Psychological Hypnosis.

Washington 6, D.C,e 1333 Sixteonth Streot, N.Yf., L95Lt 996 b3,z.

Trlhots who in industrial medicine;, A biographical diotionary
of the notable physicians and surgeons, hygienists and dentistse

active in industrial modicine anrl related sorvlces. Chicago,

Illinois, Industrial ModicS.no Rrblishing ComparlV. 2-jaarlijks'
Bovat namen, ad.rossen, geboortedatum, opleiding, fr.rncti.es, be-

langstoltingsgebiod.en, politieke gezindhei.d, kerkolijke gezinclte,

liclmaatsohap van sociale organisaties (vrijmetselarij, rotary

etc. ), ras en hobbies

r .. .-. - - 
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.IoqQBq Qoqlq4llJb
Doir:r.rmentation in Oostemeich.

Vfien, 1953. Ui-tg. Oestemoichische Gesellschaft fiir ]okumen-

tation und. Sibliographic.
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o5r De lltoratuurrechorchs.

Eet gemagJrelijkste is het natuurlijk, lndien men een recherche kan 
:

delegeren aan oorl spooialist op dit torrsin. Grote researchinstellingen

en bedrijven beschikken weliswaar over geroutineerd.e vakspecialisten

hiervoor, d.ooh hrxr aantal is doorgaans zo geringT d'at hot zelfs daar

vaak hoel mooilijk is om een plaatsje op hun plogr4rqma to krijgen"

Moestal rgag men bllj zijn, als d.o strmoialist U helpt uret het opstellen

van oon z,g. .Ag!B}g en in geval van onovorkwreliJtso moeilijkheden

verd.er helpt met niouwe tips, d.ie hij vec1a1 aan oon jaronlango spour-

routino ontlocnt.
Zoud.on wij ecn rochorche laten verrichten door oon froo-lanco lite-

ratugrondorzooker, dan zouden vrij h,oogstwaarschijnlijk vorstold. staan

van de koston van oen d.orgelijk ond.orzoek.

0m een ind.n:k to vorkrijgen van hetgoon met literatuuronilerzook to

boroiksn is, wil il< 66n voorboold. noomene

Ren6 A. Spitz, Autorittit und onanj.e in Psycho (neiaetterg) 5 OgfZ)

4t L-23. Dit betreft 314 wctonschappelijko publicatios ovor dit onder-

WOIpr

92. 91 r 9n49lg9lPs!9g4lr-€.
Het oersto werk is oon nauwkourig vaststollon van h.t sugs@
on-dorzook. Vaak staat eon problamatiok voor ogen, dio de ond.or-

zockor zclf niot gehool duidolijk is. Ook kan bot zijn, dat aI

zookondo en lszendo in do vakLitoratuur het oigenlijko object

. van ondlorzook vorhold.ert, zich los maakt van randgebiecLon on d.aar-

d.oor boter tertvattenrtis. In eLk goval moct d.e probleemstelli.ng

zo duidolijk mogolijk zijnl alvorens met de cigenlliko rocherche

kan word.on bogonnen.

05,OZa ZookPlan.
-=--------r

vorvolgons word,t eon 3g9E!b, opgomaakt. mt komt neer op eon

opsomming van d.e bronnenrdie in aanmorking komen om materiaal te

leveren. Eior spoolt reed.s de voor het onderzoek @
een ro1, naast do reisfaciliteiton (tiiv. voor hot bozoekon van

bibliothoken on documontatiocentra), het beschikbare budeet

(fotocoploiSn, microkaarton, tolofoonkosten etc. ) en do gewonste

omvans van hot rapport.
Moot snol on met woini-g koston goworkt worden, d.an za1 mot eon

centralo catalogus on onkolo roforatontijdschrifton volstaan word.en.

Is vold.oond,o tijd. on budgot bcschikbaar voor een gron&lg oncler-

rook, dan kan systemqtisch te work wordon gegaan bijv. tloor het
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uitkarnmen van bibliografie$n, handboekon, naslagwerken, monografiodn

otc,, hert raadplcgen van vakgcnoten, hct uit het buitonland' laten

komon van matsriaal otc. AI d.ezc factoron zijn roeds in hot zoek-

plaJl vcr disc ontoerd..

O5.O3i Peilin8.
-=---

Is het zookpLan oenmaal gereed, dalI v()rrichten wij oen z,g' peilins"

noze poiling iB bodoeld om een globaal inzicht te krijgon in do

hooveolheid besohikbaar matoriaal. BIiikt zecr veel of porifeor

matcriaal te voorschijn te komon, d"an dient de bcgrenzing van het

onderworp horzien tu, wordon. Of dc bcgroting qua tijd en/of budget

hcrzien te rvord.en. Komt er to weinig materiaal uit d'o in het zoek-

plan voorziono broruton, d.arr kan hot zijn, d,at d.it plan herzion

moet worden. Misschien hebbcn we niet d"e goed.a brorucqn op hut oog,

of oen rijkc bron over hot hoofd. gezion. In d.it stad'ium vooral is

hot eontaot mct ocn clsrarcn literatuurondorzoekor van groot belang'

Kloppon d.o uit d.e peiling verkrogon gegovons zowcl mot hot d'oel

van d"e rechercho a1s m6,t hd ti jd.schoma, dan kan dc eigenlijke rc-

chorcho beginncn.

05.O4s KaartsYsteem.
=L-------

Daartoe bouvrcn we ecn Eslg!-fl@ oP' In d'ozo gevallon verd"ient

hct aanbcvoling gebruik te maken Yan oon flinh formaat kaarten

(A 5; 10! x 148 mm of A 5c 148 x 210 mm) opdat we tevens onze aan-

tekoningen daarop kunnon stollon'
ophotgoolbladvanhotkaartsystoomvormold.enwehetg9gryLg

vanhetond.crzoe]r;bogin-en@gtrcfwoorden'waaronderwe
monen te mooten zoekon (evontueel U.D.C.-getallen) en de !4g
de onderzookar zelf. 3ii onderzock tcn bohoeve van derden ook naam

onadres,evgntueoltelefoonnummervarrdcopdrachtgoVox.
vervolgons komt de problecmstelting op oen kaart (mot als ver-

volg.kaarten de vorslagen omtrcnt bcsprekingen inzake eventuele

boperking of uitbreid.ing va, het ondorzook). 1n al doze gevallen

word,en naam, adrosg furrctio, tclefoonnummor, datum en evontueS.e

vcrc}ercsescvensvandegoncn,r:otwiowcsprckenvastgologd.
Dan 66n of mccr kaartcn mot hot zockplan (met a1s ve:rrolgkaarten

d.eeventuolowijzigingend.aarin,ni"cuv,lvorkrogontips-notgren
waar cn van wio gekrcgcn! - otc.), Ook d.e motivcring van wijzigingon

wordt vastgologd.
Nu komt ocn kaart mct gewellctc tijdon, evontucol gosplitst naar

d.o cliverso beworkto bronnen. ook sen kaart met do gemaakte koston

is van belang.
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Dan volgt d.e kaart, waarop de resultaton van de "EiJi4g vomeltL

staan. Met als vervolgkaarten de oonsequentios daarvan (govoLS-

treldcingon, 4orzioning zoekplan, budget, tijdscheroa etc. ).'
Tot hior bovat het kaartsysteem aLs hot ware do pla,nning on

do9@vand.orechorcho.mt,a11oshebbenwostraksbij
hot schrijven van ons rapport nodig om onze workrruijzo to vorant-

vroorden.

Op dit deel ftadmlnistratlo en plarrringrr volgt nu het eigonlijko
matorlaal , d.o z,g. . IIot bcst maken wo

dore kaarten j&-!g$ge zodat wc de Sogevens op 3g!9gg en op ond9r-

wexp (splitsingon van hct hoofdond.orworp, perifero onderworpon otc.)
kunnon afstollon. Evontuelo oxcorpton en aantekoningcn behoovon

slochts op 66n dezor kaarton in duplo to staane hoowel hot gemak-

kolijk 1s als zo op aIlo kaarto;r voorkorirerro Dozo voorlopigo co1loc-

tie titols komt meestal roeds ton tijd.o van do peiling godeoLteLijk

tot stand, aangezion hierbij hot bost stookproefsgowijs eon aantal

in hot zoekplan vormoldo bronnen aangoboord. kan wordon.

9L92:-!g"af ise3!39.
Zijn uit do boschikbare on in hct zoekplan voorziono bronnen nu

devoor1opigotito1svorzarro1d9d.anvo1gtdo.l.w@,vando
literatur:r. D.rrrr.z. hot vaststcllen varr d.o vindplaatsen. Daartoo

gebnriken wo de Oontralo Catalogi, 'invontarislijston otc.
Vervolgens kunnon clo d.ocumenton rvordcn opgevraagd. Dc niot-looa-

liseorbaro documontone d.le dus ook boogstwaarschijnlijk nlet in hct
Ianrl, aanwozig zljn, Iunnon in d.c vorm van fotocopie, microfLohe of

microfilm, of via intornationaal loonverkeor als origi.:neel aarl8o-

vraagd. word.on. Ook kan mon zich tot d.e schrijvor wend.en voor oon

ovo:ldruk,

92:95s-4pglrss"
Nu kunnen d.o d.octrmonton goanalyseord worden, gocrittseercl on

geselecteerdl. Evontueel oxcorpten gemaakt.

Eot kaartsystcom ond.orgaat nog een uitbreiding mot de categb-

rio6n rr,,i tt on tt

Sj$lg" (aIs zij bijv. op dotails blijken ln to gaan, die hoewel

verband. boudond.o met hot onderworp on kriualitatief d.o moej.tc waarcl

toch niot biruaen hot eigonlijkc kad,er van do d.oolstolling vaIlon).
flot nu toe is z.g. rrsystomatischrr gozocht via het zookp]an.

Hot kan ochter bLijkcne dat bij d.c geanal.ysoerd.o geschrifton

intoressanto lltoratlruropgavon voorkomon, dlc woor aanleicting zijn

l

l
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tot hot aarrrnrllon va.n d.o voorlopige colloctio titels on hot op-

\rragen van ook d.ozc literatuur. Sovat ook d.sze weer Verd.ero lite-
ratuur,d'anontstaata1shotware""*''@llvanverdero
literatuurdraden. Eot systomatischo zoeken word't nu aangolruld mst

het z.g. trgnoeuwbaleystoemrt.

Komt 4on nu noch door verdor systematisch uitkamEgp van do bronnerx

hst zook en noch via tlo het teea

vool nieuwe pqb-Ilo-atioe moor toFen (tiiv. minder dm 5/" van het

roeds bekend.e totaal in 15 b,2q" van d.o voor he:t sa,nenstoll'en clor

titelcollectie roed.s gobruikto tijd), dan kan men redoliikorrnriis
boslui.ton, d.at do rgc[ercho rrrondrr ise a.I d'iont men natuurlijk
op zijntrqui vivotr to bliivon. Hot blijft nI. altijd mogelijk,

d.at ton govolgo van - soms onbewuste - vooroorclelene taalbarribrgsl
culturolo ideosyncrasie of geografischo omstand.ighod.en een bepaald

grblicatioconglomoraat buj.ten d,o scoBo bliift, dat tooh oorl w&ar-

devotle bijdrage zou kunnon opleveron, Eier liggm voetangels gn

klernmon, dio d,o beginnor vaake d.e geroutinoord.o literaturrrond.er-
zoeker echtor zeld.en parton zullon spelen - aI komt ook d'it nog

eI'd;;s!ueee- oversesisss
Eet is natuurlijk nogelijk, dat ondanks het rekoaing horidon met

het tijdschema en het bud6et bij het zoekplan en de peillng tooh

tijd.ens do recherche blijkt, dat 66n daarvan of beid.en in het ge-

drang ko.men, Is eon wijziging hier niet'mogolijk, d.an moot men

kappen en zich oventueel beporken tot oon trsneeuwb&lverkeruringtl

via d.e moost gezaghobbend.e auteurs. De motivoring wordt vastgelegd..

Evenoons kan het blijkon, dat bepaalde litoratuur ond.anks alLo

pogon niot boreikbaar is (of biruren do gestoldo tijd. nlot borei}-
baar is). D*, ond.orgaat het kaartsystoom een uitbroidingl n1. net

de catogoriodn t'gg@giElg" of"g!9A]g!$!grr literatur:r. Ook

hier is het notoron van hot motief van betokenis.

05.O8: Afsluiten d.or rechsrcho.
-t----

De fase van analysoe excorperoR, critiseren, evalueren on seleo-

teron kost uiteraard d.oorgaans vool tijd. De mato van tliepgang en

d.o hoeveelheid. aantokoningon wordon door d.e doelstel3-ing van hot

rechorchework bopaald" In olk goval hebben we bij eon rechorche,

die trrond.t, is, oen vold.oendo hooveolheicL matoriaal vorzamoLd. voor

het schrijvon van eon scriptioe artikel of and.oro publloatie.
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Komen wo tijd.ens hot schrijven van ons rapport nog niouw rolevqnt
matoriaal togen, dan lnlrnon wo evontueel oon nlouw subhoofcl
t,@rr aan ons kaartsysteem toevoogon. .

Is d.o rocheroho gereed., d.an nummeren we d.e alfabgtisoh efgestel-
d.e kaarten tloorlopencl, to beginnen mot 1.

Dit vergomakkelijkt tijd.ons hot schrijvon vart het rapport het

oiteren van do litoratuur, daar wo d.an bij een bopaald' citaat
lnrrmen volstaan met eon nummer tusson haakjes, d.at vorwijst
naar do geciteerd.o titel, bijv. (32) ot (lZ" 5r, 51).
iliermod.s is d.o geclorcho-fa,se afgesLoteno Do oind,d.atrm worclt op

hot voorblad, gonotoerd. en clo totalsn van goworkte tijd.en en

gomaakto kosten vastgesteld.

,t
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O5: Enlrelo practische toelichtinson bij de recherche.

99*Lt- Zs*plc!.
Hot zookplan kornt tot stand., d,oor na te Baanr welke bronnon Yoor

de rochercho in aanmorking komcn. Soporkingen kunnon cLaarbij

worden vastgestold, bijv. in do tiid (a1l66n trnrbticatios van de

laatste 5 of 10 jaarg voor historisch literatur.lronderzook bijv.
ildo publicaties van 18?5-1!99il ctc,)9 in dc igslsobied.on; qeo-

grafisch; gggoclologisch, cnz .

Afhanketijk van hot a1 of niot vcrtrouwd zijn van de ondor-

zooker mct hot ond.ervuorp kap hct nuttig of nod'ig zijn in het

zookplan oridnterol:d"e workon op tc nomen (hand.- en loerbookon,

oncyclopaed"ische worken, inlei-d,ingen etc. )

Sleutelpublicaties zullon er zeker docl van mocten uitmaken

(d.issortatios, monografiotln, rovicws etc. ) .

Verder bibliograficdn (eventueol op te sporon via bibllogra-
fiedn van bibliografioiln), rcfcraattijd.schrifton. tlidsohrif.ten,
d,ocumcJrtatiocentra, @ otc. On in dezon ori6nta-
tio mogelijk to makon is aan d.e syllabus hot hoofdstuk rrfnvonta-

rissen van documenten en gogovonstt toegevoegd.. Vsrd.or kan daarbij
oen nuttig gobrulk gcmaakt worden van het hoofd.stuk rrBronnonrr.

9€:9?i- ri tgllgeelrijyiss.
Voor hct vastleggon va,n d.o titels van do publicaties bestaan

d.o z.g. 'tRijksregels voor do titelbcschri jving't. Helaas bestaan

voor do titolbeschrijving goen i-nternationaal aanvaard.o normen

In }Tcderland. zijn do ftRijksrcgolstt vrijwel algemeon aanvaard en

hot verd.ient clan ook aanbevoling om d.oze zovoel mogelijk to volgen.

Kort samongovat komen deze op hot volgend"o neers

gfuoSrorc-!ggl.
Eot dool van de titclbcschrijving is, dat boeken cn andere gc-

d,rukto geschriftcn, tijdschriftartikclen otco &3rI do hand van

deze@ars
en

9Q. 9?- 9? l-9gsev ols-v9er -ge-!rlgI!e"sEsijvtrc.
ne bonodigde gegovens voor cen titelbeschrijving ontloont men

bijv. bij boeken aan d.e titelbladzijd.o (evt. voorrnroorde lmprossum

etc.), bij tijdschriftartikolon aan do titolbLad.zijd'e van het

tijdschrift + do inhoudsopgavo (of hot botroffondo artikel zelf)3

bij andoro documenten aan hot d.ocument zaLf.
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Eotvcrd.iontind.1tvcrbanc[aanbovo1ingbijhetgebruikmakon
van fotooopio[n eon smal strookio mct d,s iuipto .titolbeschrii- ',

vins moc to copi6ro8, net do eersto blad.zijde van hot to copiEron
r-11---stuk. Doct mon d.it nlot, d.an moet lator bij hot samonstollen

van ocn litoratuurlijst toch woor hct originoel word.on opgo-

vraagd om oon tltelbeschrijving tc makon. Soms rolfs is oen

fotocopie in hot gohcol nict meer te id.entificoron, hotgoen tot
ernstige mooilijkhodon Ioid.t.
Vinttt mon in het d.oslraent, zatf niet voldoendo Sogovons (ti3v.
ontbrolend. jaar\al, ontbrekende uitgever, goon sohrijvorsnaa,m

ete, ) d,an kan men d.it voolaI vorifiElron aan do hand. van biblio-
grafiodn. Voor }Ied,orlandse bookrrvorkon bijv. via Brinkmanrs
trNedorlantlse Bibliograficrr, otc

99:9?:glLJsteggg-ger-sr P post glveg-ge-3i lellse*ri.assa
AIs volgordo van do olemonten, waanrit do titolbeschrijving
word.t opgcbouwd., houde mon zich aan do volgcnde rogelsa

Ie l{oofdwoord., d..w.z. do ggSW of bij het ontbrokon

daarvan d.e ltcorporaticvo autourtt (ti3v. N.I.P.G. 9 N.V.V.;

A.M.A. g N.I.V,E' otc. )
Is ook do corporatiovo autour niot bekond, d'an kan men het

bcst gebrrrik rnaken van hot ltmoest treffend.o woordrr uit d.o

booktitol, bijv. trI oonpolitioktt g rt d,iabotc* rr " rr us5sidsti jdenrt

etc.
29 B.oolctitel of titel vanJet artikol. De ondortitol word.t

mscstal slechts vormcld, als dozs oon nadero bcscbriiving
van do titel gceft. Zo niet, dan kan dozo worclon woggolaton.

3e Druk of uitgavq, namen va3 vcrtalor, bewerker onz. Eventuso1

uit welke taal vertaald is.
4q Plaats, van uitgifte, na?ro van d.o uitgovor on @
uitgifte (improssum). I" 66n van dozo gegovons nict bekond of

niot te vcrifidron, d.an gobruikt mon d.o aanduicli.:rgon rtz.pl.rf

(zond.er plaatshaam)g ttz,i.rr (zondcr jaartal) etc.
qo.Collatie: d..trv.2. formaat (hoogto, brt-red.to) in Uste oentimoters

afgerond naar bovon, aantal d.c1en, aantal bladzijd.ene aanduidingon

zoals rrbibliografioilntt; ttillustratios'rg rrtabellenrr ct1z.

5e Annotaties d..v,r.z. aanvullingen van dc titol, tlie nuttig of
nod.ig }unnon ztin, zoals een sorietitel on nummer, de titsl
van oon oorspronkeliiko uitgifte (lij vortalingon otc).
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_ Do annoBtie kan ultgobroid. word.en tot oon cxtroom korte o'm-

schrijving van d.o inhoud van h.ot d.oor:mont (anarlytisPhe anpotatio)

of ook de vorm aannomon van oon lnd.icatiof oxcorpt (opsomn5ng

of omschrijving van d,e inhoud), van een .ig!9ry[!gf oxcorpt

(vernoldin€i van do wozenlijko feitcn of godachten, gobrulkto

mothodcn, conclusios, aanbcvolingen otc'), dan wol van eon

, loosvorvangend oxcorpt (of roforaat). Uitorbard. bestaan ovor-

gangsvormcn tussen d.eze vier mogolijkhedon. Voor wotensohatrr

pe11jkwerkvord.ienthot5oede@oxcorptdevoorkour,
cvontueol hct fgffrcg$ excorPt.

voorboeld!
(1) Horrinsa. D.

(e) mens en gxoop in het modorno bed,riifi een inloicling tot de

bedrijfssoclologte 9

(3) ee ar,
(4) gssen, Van Gorcun, L953,
(f) z: x 1! cm, Lo9 b]z.r. bibliogr.
(5) Eerste rlruk vorschenen onder d.c titole Indiviclu on grooB

in het mod.orno bedrijf

05.O2.o4s Do punctuatio ln d.e-titolEg.soEgivilg.
---------E=--

Do olsmonten van do titelbcschriiving word.on in d.e volgordo

1 tfn 5 vorurold, waarbij do volgond.o punctuatio in aoht gonmren

word.ts

- Eon prnt achtor (t ).
Een punt aehter (2), als (3) ontbrookt r

, Tr"rsscn titol cn ondortitel oon pwrtkomma. Schrijft men echter

de doeltitol ondor d.e ond.ortitol uit, da^n wordon d.eze door

eon punt goschoiden (voorboeld II).
- Een prntkomma tusson d.c ond'crdo1en, bohorende tot (3)'

Een punt tusson (l) "" 
(+).

- Een komna trlsson d.e ond.erd.olen, bohorond.o. tot (4). tnaieur
bijv' 2 of .moer plaatson van uitgifto onrlof .uitgevers vermold
*oid.nrr, d.an komt-daar oon puntkomna tussen (voorboeld III)'

- Een punt tussen (4) on (5).
- Een komma tusson d.o ondsrdelone bohorondo tot (5)'
- Een gmt tussen (5) en (5).
- Een punt tusson de ondordolon, bohorende tot (5 )'

. Bij hot aangovon va;n oen serietitol plaatst men tussen de

serietltel on hot nummor oen komma. 3ijv.s Report of investl-
gations, no. 4865.

ii
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Do ond.or (f ) t/n (5) gonoomde olomenton worden d.oorgaans 1n

! afzond"orlljko zlruron ncergosohrovoru Do lo zin zal btJ Ilte-
ratuuropgaven mogstal ontbrokon of clo vorm aannemen van een

' annotatio of oxoorPt.

06.02.058 Voorbeoldone
--d r. -Eg-&

- Anstrlchniingol und Anstriohschiideng ihro Ursaohen uncl
Verhiitungg 2. Aufl.

- Stuttgartl Un'ion, 1953.
- 23 x L! cm, XW, J1'L bLz. lito offir1o

II. - Martin. G.

- $he mod.ern soap and
Theory and praotice
E.J. Cooko.

detergent industzY. VoL 1.
of soap nakingg lrd. ed,. Rev. bY

- Lond.on, fochnica]. Prosse L95O.
- 25 x 34 cmr IX, 381 b1z.
- VoI. 2. nigt aanwezig.

III. - Crolghlon. II.J-.. arrd. 1[.A. Koehler.

- H.nciplos and appLications of electroohemistry.
- Now Yort, Wiloy3-London, Chapran and. HalI; 1943-144,
- 22 x 29 cm, z vir1s. I33 + 276 b]'z,
- VoI. 1t Croightonl E.J. PrinciplesS 4th. od. 1943,

133 bIz. '

- Voi. 21 Kooh1er, W.A. Appllcationsg 2nd.. ed.. Lg44t 276 bL7,,

IV. - CoDe. 8.A.. agrd C.R. Curtis.

- Filling systoms; thoir principlos and thoir_appllcatlons
to modorrt offic6 requlroment; 2nd. ed'.e 1935r repr'

- London, Pitmane L943.
- 19 x 1? cn., VIII, tB5 t1z.

($.8. Do stroopjes v66r de zirrron bchoron ni.ot. tot d,o titel-
boschri jvingr-d,och zijn in dozo voorbooldon-sloohts gebnrikt
a1s aaniui jziirg voor do. plaatsing dor olemonton van do titol-
bosohrtjvine in zinnon).

Mon ziot, d.at'van do auteupgnamon bij m66:sroud.ig auteurscbap slsohts

d.e 66rste wat botreft d.e voorletters oto. is cngczet. Dozo 66rsto naam

wordt nl. in clo pnaotiJk gobnrikt voor ds alfabotj.sche a,fstelLln8.

Eet mgezotto god.eelto staat altljd tussen twoe kommats. DoorgaanB

wordon niot raoer d^an 2 of hoogstons 3 auteursnamen vermela, 3iJ meor

auteurs volstaat mon dan evontrresl met do aanduldlngrro.&.tt (e+ and.oren).

- Z1,;e in dit verband. ook d,e rraanrnrllingon op do regels voor do tLtelbo-

schrijvingrr, vorderop in d.ozo syllabus -.
Titet, aanduidingen van dnrk of uttgavo on het impressum worden

stoecls in d.e taal vap de tltelpaginal d.a,n wol van titelpagina en tiitt-
schriftartikol geste1d.. In he t laatste goval liarrunon doze talon zelfe

versoblllon, indion het oen moertalig tijd.schrlft betreft,
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Qok d,e toevoogingon Ba;l of van d.ozo olomenton on do aand'ui&{ng van I

d.o d.o}en wordon bii voorkoul J.n d'ozo taal gostold' A11o ovsrigo aan-

duid.ing'on wo3don in bot Nod.orland's gostold'' (Ai3v' blz)'

06 . o ! . 05 s ryEo lEqq ql1Il,igr-3g-gip-liig*Eeif3arliEgtggc
Dozo kan in gro.to 11jnon volgons dszolfd,e rogels geschloden'

van bolang is d.aarbij do aanduid.ing va.n het jaargamgnunmor

(vp-t--egdr,rk!.), jaartal on d.o bladzijdonnuromoring, ovontuoel

hot tijd'schriftnumrnPr. ,

V,oorbee1clenr. (1) 
*#P 

De [\voede Ka'roor over sociale

De vakbowegins 1O9r5) 392-4.
(2) Eerold'. J.L.M. Do vcortigurige worknoeki'' E'fiToffiT-aan' oxperirnenteel ond'orzook'

[iidschrlft voor Efficiency on Dooumontatie :

26- (L956) ?B-Bz.
(l) Korssomakors. J.A.A{}4. .Do porsorurel management

;ffiegroop tonrg r:-i-t Amerjka'

(+) [:*:m:rH:U:t 
Le54t 333-5 en 347-8

@orkorting. .

sociaat-Economischo Kroni6k A (rfff) Q, 1?-B'

ooncorki.neonc 
"'(f ) Dit ti jclsohrift kont gry119. jaargangon on ooI iaaleans i

d.oornummorsnde bladzijdotl. Do jaargang wordt aanged.uid' mot

L Gg55) on de blactzijd.on mot 392-4. (hctgoon betokent
I

392 tfr- 394).
De lozor ziot nu d.iroct, d.at hot jaargang 1p!! befroft, terwiil
voor om bibtiothoekboanrbto d.oor hot cijfer J het zooken in

d.o rokkon vaak vorgcmakJsolijkt wordt. T{as slsohts vonnolda .L l

(dus VoI. ?) dan moot mon oorst nagaan mot ud-k jaartaL dlt 
l

ovoreenstomt. Is in het bibLiothookroagazijn hot nrglandstompol

aangogovon mot volwne-nunnors (in ait goval aus f.)r d'an bote-

kont hot ontbrekon d.aarwan in d.o titolbsschriivlng yaak oerst

hot opzoekon d'aarvan (of orogokoc'rd)'

Hot Ls van bolang }ii bookon h"t E@ to vormeld.en (van

tijdschrj3ton is dLt doorgaans wel ongoveor bekond.) en oo\ btJ

ti jd.schrlftartikelon d.o jgiEE blaclzijdennrunmoring te verrnol-

d.on. Eot is nlct vold.oend.o to volstaan mot de aanduid'ing

u39Z o.v.n of 392 zondor moor (dan we1 mot d'e toevoeging

rr3 5Iz.rr ) .
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Indord.aad, is het d.aarbij wol mogolljk het d.ocr:mont te Ld,ontd.-

flceren, cloch d.o aantluiding 392 of 392 arv. zogt nlots mtront
d.o grootto van d.o prblicatio, Do aanduiding tr39e. 3 blz.rl
zogt we1 lets ovor d.o groottc van het artlkol, d.och maakt

hot bijv, bij hot gevon v&n oen ogiracht tot fotocopiilron
notLig, dit gogoven qr to rokonen tot 392 t/n 394e aangezi.on

d,e fotograaf andors in twijfol kan komen te vorkeren.
Do gogovens omtrent hot formqa.E van do publicatie en omtrent
hut @ hcbbon vre no{ig oma

1o 3ij de IS!I!SE, clo omvang van hot te vorrichten werk enigs-
zins to }irrrnon schatten.

2e 3ij het geven va,n opd.racht tot roprod.uctio (fotocopiel
microfilm, microkaart otc.) d" to gobruiken hoevoelheid.

matcriaal on het tc vcmichton work to kuranon schatten
(ton eind.o een rodelijke basis to hobben voor d.o tsqgtglr
bogrotins ) .

Daarom ls hot nauwkourig vormold,on van d.ozo gogevons van
groot bolang.

(e) fn d.lt voorbceld. luidt do nurnmoring |ffifl- aangozi.on een

tiontaL is ovorschrod.en. Do aanduid.ing 'lB-2 zou niotszeg-
gond zijn. llvonzo handolt mon bij ovorsohrijd.in6 van

hond.ord.tallong 206-324, aangozien 206-24 zou betekenon

206-224, arLzo

(:) pit tijd.schrift kont goen jaargansznrnmers. Om d.oze rod,on

wordt in d.it goval hot jaartal vermeld (ru!g,! tussen haak-
jesr zoals in het oorste voorboeld, waar hot jaartal
slcchts een toevoeging ter verduidelijking van het jaar-
gangnrrmmer betekont ).

(+) tiot hior boschreven tijd.schrift kent geen doorloponde
paginorlng per jaargang, 'doch nummort d.e blaclzijden jgg
aflevering van 1 af . Eier is d.us het vonoold.en van af-
levoringsnrfiunors noodzakolijk, welke goplaatst worden

tussen hot jaartal on de b1ad.zijd.on.

1f (1955) B, t?-8. botekent dusc rrjaargang 11 (L955)t

aflovoring B, bladzijd.en Ll tfn LB, (N.8. Bot l.s duidelijk,
d.at d.o vonuold.iag ttllrBrIT-B.tt noeilijkhotl,en oplevort.
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De vraag d.oot zich nlo voorl welk cijfer (van d.e oi.jfors i

11 en 8) nu bedoeld word.t aIs aflevorlngsnummer
ttJJ.r8rl?-B.rr - waarbii 11 dus g$ god'rukt Ls - maakt

deze zookpuzzlo reods aannorkelijk oenvouttlgore dooh

"11 (1955) 8rt7-B.I slul,t orko vergisslng - zelfs a1s

d.oor eon fout ter zottorij rt11rr oons nlet vet gezot

zou zijn of woIIic11 tt$tt in pLaats van norrlaal vot aou

zijn - uit).
In het voorboeld. (4), v,/aar goon autoursnaarn of corpoxa-

tiove auteur bokond. is, is in plaats daarvan gobrrrik

' gomaakt van hetrttrofwoord.rr arboidstijdverkorting.

o5.o2.o7s Sib1iothook en llteratuuronderzook. l

----E

Dorr8egols voor do titelboschrijvlngtt zijn in hoofd.zaak bscioold'

voor het sanonstollon van cataloguskaarton in hot bibliothoek-'
.wozoyro Zii zLir. d.an ook door liglli@oslcundigon Ea.urenfio-

sto1d.. Voor litoraturrrond.erzoolc d.iont mon ultoraard evonoons

ovor rogcls tc boschllckon. Do daaraan to stellon oison zijn i

(noe) nj-et door vakdosliarndigon op d.it torroLn vastgostold', aan-

gezi.on cLo rogols voor het bibliothookworon - mits critisch go-

hanteord. - hicrwoor voldoond.s bnr:ikhaar zijn.

, Ton bchoove van eon julste publicatiopolicy.d.ienon wtj ons bLj

het scbriJven van onze prblicatios' (en d.o d.aarblJ behorencle

llteratrrurlijston) rood.s rckonschap to geven van hot referenti,o-

E@, van waaruit d.o gobruikcr (lezor) aor literatuurvormel-
d,ingon d.onkt on handolt. Het merondool d.er lozers zal niot il'irect

diop ingaarl op litoratuurvormoldihgorl. De inboud d.er prblloatios
is hon gcnoog.

Eorcler is eon dlopgaando bolangsteilllng hiorvoor te verwachton

bijdovolgondodriocategoriodn.loDowgtonschappo}ijkoond.or.
zookcrsg 2o De litoratuurond.crzookorsg Je ilet bibliothedrporso-
noel.
l4lotenschappoLijk ondorzookor on }itoratuurondorzookor (soms nog

oudorgowoonto ltdocr:nontallstrt gonoomd) gobr:uikon hot mteriaal
voor wotonschappclijko docloindon. Do @'
invontarisecrt ttkOnnisrr 6n rr[61y1isgoblod.onrt, analyseort d'e

pubticatios daarop on d.ool,t zijn oxoorpton systoraatisch in met

het doel do sto.f d.iroot of lator tc vc3workon on to gobrullon
j.n literatuurrapportcn, tor attond.oring van d.o etof waartoo

htj behoort otc.

.t

I

I

i
i
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Voor ?,ovor d.o wotenschappelljko worksr zich nlet verzokerd weot

van de assistontie van eon dorgolijko litoratuurondorzoekor
vorricht !f[ d.ozolfd.o workzaam]red.on mct hotzelfd.o tloo1 - zli
hot d.an op doorgaa,ns oon beperktor belangstclllngsgobied -'
In boido govallon is do $[or{* van d.o stukken objoot, en a,na-

lyso on vorworking vaJr zovool mogelijk ilgogovonstt het (woten- ,

schappoLijko) dool.
Sehoort de literatuurond.eraooker bovend.ion nog oen,wetensohap-

pelijk doouraentatiosystoom, dan behoeft hetrrelnig botoog, d.at

daaraan uiteraard. hogere eieen gosteld. v,rordon (o.a. qua d.e-

taillor5.ng on systematiok, waarvoor naast valdconnis van bot

d.ocrmontatio- on bibliothoolsr'rozen 9jE grond.Lgo konnis van het
to boworkon vakgobisd. veroist is)e d.an aan eon blbliothoelc-
systbon, dat @ bod.oelingen hooft. Dezo hogore

oison woorspiogolon zich in do samonstolling van d.o fiches
(ti3v. vormold.ir:gr bij wolko instolling(en) on d.o auteur(s)
wcrkzaan zljng korto vorvijzingcn naar soortgelijko projecton,

waa,rovor d.oor andoron gopublicoord. is g do Is,ralitoit van do

excorptong het vormold.on van gflg auteurs in plaats van 2 of 3

bij moorvoudig autsurschapg hot gobnrik van trsfrrroord.on op tlo
plaats van hct hoofdwoord., als goon autour of corporatiovo
autour bckend. is in plaats van ilhot oorsto woord van do boek-

titelrr, zoals do Rijksregols voorschrijvon bij anonlcmon oto).
Do administratieve workzaaratroclon, aan dozo taak verbond.en, zoaIs

boschrijving, bohoer en ton gebruiko bosoblkbaar stollen wordt

d.aarbij d.oorgaans aan lagor gokrivaliflcoord on hulpporsonoel

ovor golaton.
Do bibliothecaris lnventariseort cn bohcort de stukkon glg
.A@,. Dozo zij.n objcct van arboid. on d.o adroinlstratiove
workzaamhod.sn van invontarisatie, bohcor en uitLoon der stuld(en

zijn hior d.oel.

Eot volroold.on van litoratuurgogcvens in wetensebappelijke pbll-
catios d.ient not dozo rofsrontiokad.ors rokoning te houdon en

men richto zich d,aarbij naar hcr, dio cl.c hoogsto lflvalitatievo
oison stcllon, ook aan do vorm d.aar/a.n. Practisch is hot bJ.jv.

van bo3.ang, dat d.o afged.nrkto litoratur:rgogevons zo nodi.g d'ireo.t

d.oor overtypon of f otocopidron gcbnriJrt on vo:nvorkt }cunnen wordon,

waarbij d.czo workzaamhed.on mocton lsunnon gcsohlcd.on d.oor adnini-
stratief- of titliotheektrnrsonoel. (Ur" goon -vakopocialisteb).
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Eet zoeken n&ar aanvullond.o gegevons, hot carstton va,n teksten ":

. etc. vergt niet alleen nod.oLoze en onaarlgenane arbold, d.och

kan slechts d.oor ter zako lorndige - dus duro - krachten ge-

schieden. 
:

Gebreken in dezgt maken een publlcatie minder hanteerbaar, hot- , ,'

geen nict ean oen snolle vorspreid.ing, vormolding in referaat-
tijdschriften etc. ten goed.o komt. :

95192308 r 4ailru1lige"g_gl_ao_Eij[g39g9lg.
0p dezo gronden komon vrrij tot do volgond.s aa^nrnrlIlngon op d.e

trRegels voor dg titolbeschrijvi.:agrr, die in d.o krlngen van hot
gekrrualif iooorde literatuurond.erz ook algemoon aI g nooda akeli jk
gozion word.onr

Lo Fct vo.rd.ient aanbovr:Iine achtor jl_o autoursnaa,n zo mogeliik
tusson haakjes d.o instelling to vorrnold,en. vuaaraan de autour(il
werkzaam is (zi.'in).

ToeIicEEiJOge 0p grond. hi.crrra^n is hot nogelijk clo autour zo

nodig porsoonJ-ijk to bonadoron voor inlichtingen of om over-
d.nrkken to kunnon aanrragen. 3ij bozoekon of ontmootingen

op congrosson otc. kan mon d.oor een bltk In het autoursregis:
tor van'hct d.ocumontaticsystoom rocd.s oon ind.nrk kriJgon,
nlct alloen van d.e ondcrworpon van workzaanrhoid., d.och tevons

van d.o vorschillondo instantios, waaraan eon auteur ia tle

loop d.or jaron vorbondon is gowoost. (Zoals mon ziot zijn
d.it typische ttgogovonsrre d.io voor d.e woternschapabeoofonaar

intercssant kunnon ziin, d.och dic voor do administratlo.van
d.o stukkon (tittiothook-roforontiokad.or) goon cnkol belang

hebbon).

2o De rogo1, dat bij m otdolc arr.tegg,s sI_oc_hj_q triqqe__o_f tsrrt_hggg
a

t

Toelichtings SII9 autours, omdat hot bijv, in do practijk
wenselijk kan zijn snol oon ovorzicht tor boschildring to
hobbcn van Elb publicatios van d.o heor M. Een beporkLrrg, ln
d.e autoursvormoLd.ing zou hior kwrnon loidon tot hi:t ovor het
hoofd, zion van volo publicatios, d.j.o door teanwork tot stand.

gokomon zijn.
Sovondiem d.iscrirnineort d.o rogole dat slochts twoo of drj.o

autours vermsld. wordon (on clus in de alfabotische bibliothook-
catalogus tem.g te vind.on zljn) in do practiik vooral jogsns
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autours mot namen, achtcraan in hot alfabot gologon.

31Jc rt.[\nema, Cornelissen, Jansen en Q;uerld.o. Med.ischc aspec-

ten van het gobmik van rbntgonstraLon i.:e d.o microscoplo.

Baarlem, Stans on Co., L957, 333 blz.rr zou volgens d.ozo rogol

Querid.o woryallon (en missehien ook Jansen), a1166n omdat

deze autzurs hot ongoluk hobbon, d.at hun naa,m mot oen J. of
een Q. begint. Ni-ettomin kan hun bijdrage missohlon d.o bo-

langrijkste zijn in d.e gchelo pub}icatie.
(T,Iederom overwogingen, die voor de ad.ministratie van d.o

stukken aIs zod.anig geen rol spelen en dus j.n het bibliotbeok-
roforentiekad.er mind.or spelear ) .

3e 3ij anonionen (geen autours of corporatiovs auteur bekend.)

word.t d.gvoorkeur ge,goven aan oen noru,alo yermolting van do

titolboschriiving nct als tthoofdwogrd.rr 66n (of moor\ z.g.

@.
Toolichtines De officidte regol trEoofdwoord word.t hot oerste

woord van d.o booktitol mot uizoncloring van lidwoortlon on als

sorienummor gobruikto rangtelwoord.onrt loiclt vaak tot vrij
hind.erlijke willekeu:r op twee manielena ]g iu d.e boginletter
volkomen willokourig on do alfaboti.soring, d.ie op grond'

d.aanran goschiod.t dus ovenoens. 2o is hot de vraag of &it
tteorsto woord. van do boektitol onzir nu ook toovallig hot
Itbelangri-jkste woordrr ult de titel is, zod.at bij syetomatischo
plaatsing d.o titol d.aar komte w&&x hij rod.olijkerv,tijs tenrg-
gezocht zal worden.

Do titol trDo bouw van arboid.orswoningon, in het lioht van d.e

goostolijke gozond.beid van het gozinrt zo-r volgens clo rrRiiks-

regelsrr omgozot word.on tot "Eggrd.o'...'. Y&tr arboidors-
woningedrotc. De vraag is, of hier nu niot oen andor woord

gekozen d.ient te wordon en zo ia g}! woord..

Moet het zijn rrarbeid.erswoningonrr, Itgeestolijko gezondheid'rr

of ngeZln[?

Kiezon wij d.o ondor 3e

goval d.c tokst van d.o

gonoemd.o mothod.e, dan wordt in d.it

titolbeschrijving op het fichoa

Do bouw van arbcid.orswonirgcn otc..o....
Op grond van dozo vormolding kan bij overtypen of fotocoplGron

direct zonder wijziging do ovcrgonomon litoratuur rystema-
tisch goplaatst word.on, waar mon dozo }g&*Egbg$g voor

gobnr5Jr zal gaan torugzookcn.
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In d.c cartothceJr wordon d.ozc fichos (a.c anoniomen) a* niot
alfabotisch geplaatst, d.och uitsluitcnd. systomatisch. Ald.aar

vormen zc oa d,e op ondcrworp alfabctisch gcplaatsto fiches
van publicatics, waarvan wc1 d.c autour of corporaticve auteur
bokcnd. is con aparte gxocp ,t .

Dozo word.t chronologi.sch goorclend..

Do stof, verband houdond.c mct dc titclbcschrijving, is wellicht
ogonschijnlijk zocr droog on lijkt vaak stork op oon vorm van

bureaucratischo muggonziftorij. Yflo cchtor in de practijk
vaak veel kostbare tijd vcrspeeld. hceft met hst zooken naar

trmblicatles, ton govolgo van hot ontbrekon van - ogensohijn-
lijk - oen kleinigheid ln d.o gogevens van dc titelbeschrij-
ving on zich daarbij rokonschap geoft van d.o onorme ver-
liczen aan tolofoonkostone corrospond,entj-e etc.e d.ie hlor-
mcd.e vorband. houd.on zal beamcn, d.at het maken van zorg\nr1d.igo

notitios op hct mornent. d.at ecn d.ocua:ont op onzo schrijftafcl
0en

-]J€j., zinvollo bezighoid. is, cIlc ons zelf en ons oventuele
personool op ocn later tijd.stip vcel mocite, ergernis on

kostcn kan bosp&r€rlo 0f - on d.aar mogen we ovoneons rokening
moc houd.sn - talloze collcgao cn andcro lczcrs van onze

publioatios hctzclfd.e bcspaart.

06.03r &ccrptcn.
Hct excorpt is als hot v/aro ocn korto inboudslggglijXls, (aes-
criptief oxcerpt of ind.icaticf cxccrpt gcnoemd"), inhoudsanalyso
(informatiof cxcerpt) of ccn icts uitgcbreid.ore samonvatting
(loesvcrvangencl cxccrpt ) .

Dc annotatio, is ecn cxtreorn kort ind.icatief excorpt, d.at d.ient

tor verduid.oli jking van dc tite1. Het ind.icatiove cxcorpt geoft
antrvoord. op d.o vraag [wat is cr ged.aanrr? (ti3v. inhoudsopgave

van een boek, soms ook d.e flaptekst d;rarvan). Het informatievo
excorpt geeft antwoord. op d.o vraag t.wat is er gevond.en of beroikt,
wolke conclusies zijn gegevenrt. Eventueel aangevuld met rrwelke'

mothoclen zijn gebrujhtrr, of and.cre analytische criteria, bijv.
aanduid.ingen omtront d.o ttschoolrt van d.o trxrblicist ( het roforen-
tiekador van dc studio); is er-al of nict deskirndig-tatistj-sch
matoriaal ververkti was de stcokproef of het oxporiment botrouvu-

baarg hoo groot j-s hct matcriaal, op grond. waarvan conclusios
getrokkon word.ong lvannoer cn waar werd. het onclorzook verrichtg
eamenstelli-ng van proof- en contrdlcgroctrnn enz.
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[\rssen annotatie, inclicatief oxcerpt en informatiof oxcerpt be-

staan d.us principtdlo (kwalitatievo) verschillen. Hot vorschil

tussen hct i-nformatiof cxccrpt cn hot leesverwangcnd oxcerpt is

nict principieel, doch bostaat slcchts in d" .ry, van hot oxcerpt.

O5 .03. OI s Forr,rulerinS-vq4-exco18393:----=---
De beginner zal moeitc hcbbon hct excerpt in omvang to bolnrkcn.

Dit borust vooral op d.o goringe routinc 1n dc tochniok van hot

fprnulcrsn.
Bijv. kan mon oen oxcerpt bcginncn met d.o zlns ttln d.it artikol
bohand.clt Dr. X. hct bed.rijfsonderzoc;k op d.o tubcrculosorr etc.

Dcza zln zalr d.oorgaans overbod.ig zlJns aangczicn d.io gogovons

rccds aan de titol to ontlcnon zijn. Ecn juistorc formuloring

ise rr3i3 JOO6 manlijkc arboiders van do schoopsworf te IJ. blook

in I953 via longfotots 3t5y', voot nadero contr6lo in aanmorkin;

tc komenrretc. Lot op d.e inforrnatic i-n d.o zin: Aantale gcslacht,

bcrocpsgrocp, socialc klassoe plaats, tijd.stip van ondcrzoek,

mcthod.c on rcsultaat zijn in 66n korto zin ondcrgcbracht.

De longtc van eon good informatief oxccrpt btiift mocstal bo-

per.kt tot d.atgonee wat naast dc titclbcschrijving op con fioho

van h't formaat Din A I 0+ x 1O5 nun) SeWpt kan word.en.

}{ot maximalo fornraat van hot gctypto roag d-an nict mcor dan

TO x IOO mm zijn, omdat bij ovontucel fotocopiilren va.rl d.e fiches

in d.c practijk eon minimalc randspeling vcroist is'

Voor hct litoratuurondorzock hobben wij fiches aangeradon van

hct formaat Din A 6 (ro5 x 148 rom) of Din A ! (r4B x 210 mn).

Aangozion wo hior ovcr hct d.ubbele of viordubbole van do ruimta

bcschikkon, d.ic d.e geroutinccrdc vakspoci-a1ist normalitor ge-

bnrikt, zal d.e omvang van dc exccrpton voor r)ns doorgaans geen

problcnon oPlcvoron.

05,03,O28 Bibliothcokd.ocumonta!19_qq doggroenlstie voer-lLlora3gglggggSg*.
Dc in bibliothookcatalogi voorkomond.c fiches mot excerpton gaan

zelden verder dan oon aru:otatie.
In de z.g. treffen we voornamelijk

ind.icatiorrc excerpton aa,n, voor drie kwart bestaand.e uit inhoud's-

opgaven of flaptekston.Aangczicn hior vrijwel nooit gelmalificoonle

litoratuurond.erzoekors vuorkzaan z!7no hebbon sommigo bibliotheek-

d.ocumentaties, die voornamcliik voor literatuurondcrzook geraad-

ploogd. wordon de knoop d.oorgohakt cn beporkon zich tot fichos

mot titolbosohri jvingcn (o.a' Mcd.Hrarm.Sibliothcck Zuidwal to
t g-Gravcnhago ).
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Hct notief daarvoor ise dat dit soort bibliothookdocurnontatio

voor litcratuurond.orzook tooh nict to gcbruikon is, torwijl d.o

d.aaraan vcrbondon kosten nict ogregen tegcn hct indord.aacL iots
gemakkclijker beoorclelen van hct aI of niot ter inzage \rragon

van g.rblicatics in eon bibliothook.
Bij C.o clocunentatio voor litoratuuronderzook treffen wo doorgaans

i$ormatieve oxcerpton aan, die wc - d.osnoods zonder do origine-

len tc raadplegen - dircct voor ons ondcrzock In:ruren gobruiken.

Uitoraard. bostaan op rloze grotc lijnen uitzond.oringen' BLj een

bozook aan con cartothoerk, ongoacbt ond'or vuclko naarn doze ons

gepresontc.rord vrord.t, zicn wc cchtcr roeds na eon kloino steek-

proof ovcr r,volk materiaal wc via do d.aar aanwezigo fiches bo-

schikkon }curulon.

99 . ol:9lg-ls-slegsJas-Ee!-gEgsr*'
Excorporen Ic<;rt mon slochts door oefogi.ng olrdcr ittgnsieve

suporvisie . Eon excorpt moct altijd aan d.c volgend.c oison voldoons

1e@(tovonsbronvormoId.ing)vo1gensd.egeste1d.e
, oisen.

2eUits1uitend'dc'@varrdopub1icatio'trCorgovcn.
Eigcn vermoodens, meningon etc. zijn niot gewenst. lltrantrouwcn

kan mon recd.s formuleren door taalgobryjlc, bijv. rrvolgons do

autourrr of rrschr. bctoogtrr eto. in ovonvole nuances als bijv.
hct Ciplomatloko taalgebrulk oigen is.
zo @g$ mogolljk zijn. 3ij nociliik tc boiat&ee litcratuur
ovontueol iets uitvocriger. Hiur kan het aanboveling vordienon

evontuecl voor cj-tcron j.n aanmorking komond.o passages d.irect

ovor to nemcn.

Ovcrzichtolijk zijn c)n @. Do gcd'achtenrccks

van do publicatio moet govolgd word.on on trnrntsgowijs afgoha^n-

d.cId.

Vorr:oeld. wordon, in hocvclrro dc publicatie rcforentios gocft

(t:-ttiografic6n, dic voor bowerking via hct tsneouwbalsystocmrl

in aanmcrking komcn), tabcllon, grafiokcn, illustraties ctc.

Ook kan in con cnkcl woord. do Ig van clo publioatie worden

vastgclogd., bijv.3 congrosvorslag, polomicJr, theorctischo vor-

handcling, bcschouwing, critische vcrhand.oling, ovorzicht,

inloid.ing, vollod.igc c.q. sclccticve bibliografio, oorspron-

kelijkc taal (inaion dit nict uit dc titclboschriiving b1itr<t)

otc.

3c

4a

Ja
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Hot excorpt bestaat msestal uit oon inloidcndg alinoa (plaats,

tijd., samonstolling procfgroop, vakdiscipline-ondorzookors, d.ool

van hot ond.erzoek, verband met voorafgogaaa of andor onderzook

otc. ).
Dan oon zuivcr d.o vuerkoli.ike fciten woergevond. gcd.eolte (punton

van ondorzoak, mothode, voornaamste resultaten, discussio etc,).
De slotalinoa gccft clc conclusios on/of aanbovolingong cventueel

bibliografie, grafickcne tabollon otc.

qfu.ql:q4i sSEslg 
"ggrbcglgeLsep-s99rl1se'I. StraJ;!9g,--[& Rcport on radar opcration.

Fffi Rov. 4i (L949) Aus. B, 4g-5o.
Examplos givon illustrato usefulnoss and practicabiliff of
radar as navigational aid".

2. Mocl1cr. Th.o G.K. Schwcitzor, u11d D.D. Stam.- 5j;-;n-a1 .
chcm. Rovs. & (L945) 63-ro5.
Ucbersicht tiE6r Nachw. u. Best. von fh sowlo dio frennung
von and.eron Elomonten. Iit. op8on. on bibliogr. (Z3Z nos. ).

3. !g3ggg-,_fu[. Vcrhouding wcrkgevor en 'rverknemer.
tr""@-C947) raar., 1I5.
Programma van oon z.g. tt{gjJ{,$gyrr in oen a.nerikaanse fabrj-ok.
Do organisatio van d.c commissies. Routcl van do bozoskors.
Familie on vriond.en van hct personcel. Officidlo bozockcrs.
?crs en rad.io. Veilighoid.smaatrogolon.

4. Rone-vn. II.J. Hct eobruik van dt: 3 van d.e Docimaal-Codo.
ffi;r. nrriciiinlie Docurnentatie !f (L947 ) +B-53.
Bosproking van hot 3-gobiod, mecr 1n hot bijzondor in do
docunontails on het archicfri,ezcn (ae registratuur) van het
openbaar bestur:r cn wat d.aarmco samcnhangt.. Ilier on daar
critische otrrncrkingen, bijv. inzakc 35L.77 (oponbaro gezond.-
heidsrogcling).

5. Ek:{hg-g_ ian. Stabilitoit van taluds.
Proc.Am.Soc. Civll llngrs 1947t Jan.
Procfschrift Columbia Univ., Ncw York, L945.
Dric mcthodcn om dc stabilitcit van taluds to ondorzoekon.
In d.e ocrstc plaats rvord (t.};n nrctalcn bak mot zand. ond.or oon
helling gcplaatst, totd.at het matcriaal bcgon af tc schuivon.
Hct zand. was door oon luchtd'icht rubbcrvlics afgcdekt en
binnon d.c bak kon d.c luchtdruk word.on vcrS.aagd, waard.oor ook
cohosio op rnod,olschaal kon worclen opgewokt. Ook vucrdon mod.ol-
lcn gemaakt van gclatino, glyccrino en v'rator in d.c vorhou&ing:
lZ e 14 s 76 in oon glazcn bak en daar doorhoon word lineair
gopolarisccrd licht gczonrlon.
Na ond.er holling brcngon tokenden zich dc isochromen duideliflc
af on kon worclon nagegaaJl, op wclko plaatsou hot matcriaal
d.o pl.astischo toostand. had. beroikt.
fonslottc ls oern mcthode ontwikkeld., om taluds na te rokonen
mct bohulp van d.o plasticitoitstheorio, zulks naar aanloldlng

van aanwijzingon van Nadai.



6. jsit,o""'c
Locationc

[itIoe

Voorbccld 1 is

47-
Cornatzcro W.E.o Errd. C. Artom.

Dcpartmcnt of Biochornistry, Bovrman

of Ltod.icine, Wako Forrcst Collcgc,
North Carolina.
The rolation of chcmical structure
tion of lipid.o PhosPhorylation.

Gray School
l'flinston Salem,

to the stimula-

ryI gJ. Bior, chem. lfQ 0949) 175-97.

I\lrp,osee To study thc effocts of eompound.s analogous to...- 
choline on thc stinulation of phosphorylation
of livor and j-ntestinal Ii-piclos.

Methodse ivtale rats were maintained. for J d.ays on a }ow-fat,
low-protcin d'iet, and givon stoniack tube the com-
pound. to be tcsted" (o'2 nm) and then intraporito-
neally a soLution of phosphate-containing radio-
active phosphorus. After six hours the lipidc phos-
phorus and. radio-activity of liver and. intestine
wcre dutcrmincd. as proviously dcscrj-bed.
(;. Biol.chcm. L?l (194t) llg),

Resultsa 'Ihc rczults arc shown in thc tablos' fqble It Action
of various compounds on tipid.c phosphoryLation in
livcr of rats. Tablc IIc Action of dimcttrylamino-
azohonzenc on lf!fttlfosphorylation in livcr of
rats. Tab1c IIIe comparison bctwocn action of trio-
tt ylcnffi cholinc on lipidc phosphoryLation
ln liver of rats on low and. high fat clicts.
Tablc fV: Action of various compounds on lipid'o
pfrosph-.rylation in m.all intostino of rats.

Conclusionsc Dj.ethanolaririne, triethanolarnine, ethy1 ethano-

-----Tanlno, 
d.iothyl othanolarainc, ancl ethylarnine stimu-

latccl the turnover of lipid.c phosphorus in the
liver of rats on a low-protoin; low fat diot in the
san'Ie manner as cholinc. [heir effects on lipicle
of intestine wcre less cvident.

Deze voorbccld.en zijn ontlcend. aan d.ivcrse trbronnontr tcr illustra-
tie van do annotatic, hot indicatievo oxcerpt, hot

oxcerpt en het lecsvenargend. exccrpt. Hct zijn dus

boeldcn, ontlu.end aan d.e practiik. Dat dit nic;t altijcl hoeft

to botckenon, clat dczc practijk icl.oaal is, zal ult do toelichting
op d.o voorboold.on blijkon. Het naulvkourig bostucloron van dezo

voorbecl6.on on ri.e toelichting claarop kan voor ons oon stoun zijn

bij het samcnstsllen van d.c oigon oxccrpten.

96,:9.1:92j._I9elte!!1ng-9p- cn-c valuu ri ngJgp-go SyllgsI$9g.

informaticvo
ro6ele voor-

cen .gI&9@!!9, ontleend aan d.e Engincoring Ind'ex

Lg49. Als zod.anig laat d.c annotati-c ons in hot onzekore, in hoc-

verrL' hior d.c nadruk valt op d.c maritiemo rad.artochnj-ok, dan vlel

op d.e navigatic mct bchulp van raclar. Ej.cr kaJl ons s]-cchts

kennis van hct tiid.sch5l:E (goricht op maritiornc on niet op eLoc-

trotOOhqischo onderwerpon) naast kcnnis van do schrijver
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(navigatiodeskundise ) utt tte droor heltrnn.
![aar niet led,or ts van ilorgelljke bijzonderhecLea oB dle hoogte.

Deze armotatio goeft &rs weinLg of geeu lnformatio m66r clan de

titol.Diuingt ons veeloer tot tiJdgebmlk voor oontact net een

tleslourd,lgo of het raatlplegen'van eon nas1a6uetrk. Do formuleringr
trNavlgatlon with tbe airt of rad.ar. Its usofulness end praoti.oa-

bill$ itlustrated by oxanplesrr zou reed.e een aannerkeli$k dulde-
lijker beeld. omtrent de inhoud gegeven hebbon in vrt Jvrel icl,or-

tieke bewoortl.ingen. Eet toevoegen van een enkel olJfer zou ons

reed,s zeggen, hoeveel vosrbeeld.en er in voorkonen.

Voorboslcl ? is ovoneens een annotatte, eLttmaal ontleend. aan hot
Chenlschos ZontraLblatt 1948. De gohele zin, waaruit de a,nzrotatLo

bsstaat is ovorbodig, d.aar cl.eze niots aan do inhoutL van ds titeL
toevoegt, @f van bolang ls cLe opgave van het asntal, litsrattrur-
rofersntios. lfe weten dus, dat we dit artlkol zo nodlg gootl

lnrnnen gobruiken bij eon li.teratuuronclerzosl( volgons het gnoeuw-

baleystoom.
VoorFeeld ) ts een ig{ioa.t}ef exoorpt, ontlooncl aan Eoonos$eche

Voorlichtine 1947. In d.o titolbeschrijvtng ontbroekt voruroed.eli$c

het aantal blati.zijd.onl aangozion het onaannornoll.jk is dat aI
d.ezo prnten op 66n (zclfe groot fornaat) pag'ina bosproken zouden

aljn. Verder 6;eeft hot oxcerpt duitlelljk aan, wat we aan onder-

worpen in het artikol kunnenverryachtcr, waarontrent de titel ons

vollod,ig in hot ongervrisse laat. Voor litoratururondorzoek moetsr

we echtsr beslist hot stuk zolf zien, alvorons we ons or oen

oordeel ovor liunnon vornoon.

Voorbgeld.4 i,s woderom een !g*ig!s;f exco:rpt. Itrli weton daarmeo

wa&rovor d.o publicatie hand.elt en d.at zij critlsoh van aard, ts.
Do formuloring kon n6g bondigelr, bijv.r |tSorns crltlsohe bosp:re-

'klngr met name inzako documentatie en arohlefwozen (reglEtratuur)
van hot oponbaar bestuur, or&o t.&.v. 351.77 (openbare gozond.-

beidsregoling )rt.
Dat tLo bosproklng het 3-Bobietl betroft bllJkt nanolLJk reods utt
de titeL. De'ornsqhrijvingen rrhier on d.earn (ond.orvangon door
rrsg6srt) en itwat d,aarmoo sa,morrhar:gtrr zeggen ons niote on kurrnen

.dus achterwege blijvon.
Voorboold 5 is eon info.rmetief excerpt, ontleond. aan -Do IngenLetrr

L947: Op to morkon valt, dat in de titelbesohrlJvi:ag het aantaX

bladzijdon ontbreokt, zod.at wo niet roten, wat d.o orova,ng vao

doze dlssertatto is. Ook d.e uitgover is onbekendt (Col.unbis

Univorsity Proes?).
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lflisschion ook is het eon z'g. rtuppublished. thosisrre zod"at wo in
dat goval een microfilm moeten latcn inakon zond.er d.o kosten daar-
yan te kunnen bogroton. Bcstollcn betckent in ied.or geval cerst
tijd. bestsclcn om dc juiste gcgcvcns to achtcrhalen (via ItDoctoral

disscrtationsrr, of trMicrofilm Abstractsrt, aangezion het jaartal
194? is en rrDissortation abstractsrr pas scdert 1955 vorschiint.

- Zj,ee Inventarissen van clocumentcn cn gcgevons, deol IV, lijs-
ten van dissertaties j-n d.czo syllabus -) of d.lt werk aan do boelc-

handol, d.an v,re1 op d.e gok aan rrColqmbj-a University Pressrr ovor-

latend., als v,re d.aarhoen schrijven. Eon kleinighcid. bij het

onorporen, d.io achteraf uren werk kan botokonon!

Dc, fotmulcring kan meer overzichtolijk en bon*igexs rtlrio onder-

zoeksmethoden voor d.o stabiliteit van talud*. ]& Mctalon bak

mct zand, d.at d.oor cen luchtd.icht rubborvlios was afgcdokt. In
de bak mogelijkhod,on tot vcrlaging vaJI luchtd.ruk, waard.oor cohe-

sic op nnod<;lschaal kon r,iordcn opgelvekt . & Door moc1o1lon van

gelatile, glyccri-no en water (vorhoud.iry L2 e L4 s 76) in osn

glazen bak werd. gopolari-sccrd. Iicht gezond.en. N& ondcr helling
brongen werd. j.:r hot ocrsto geval het moment van afschuivon en in
het tweed.e geval hst aftekonon van isochronon (d.aar is hot mate'

rj.aal plastisch) nagogaan. -3g- 0p aanwijzing van Nad.ai oon boro-

keningsmothod.e voor taluds ontwikkeld met behulp van de plastici-
tcitsthoorieit.
Iliermcd.o is hct aantal woordon varl hct exccrpt van 128 tot 94

temggebracht, tervuijl aan ovorzichtclijkheid. v'rord,t Sewonnon.

Voorbeo].d. 6 is cvenoons ocn j-nformatiof excerpt, d.och d.itmaal

in d.o loersvcrvangend.e vorIIIr Hct is ontleend. aan }i'atse oils and

dotorgent s I Q949) :gf-:. Dit roforaattijdschrift schrijft
nad.nrklcelijk clo indeling voor van hct oxcorpts gtsi!j]5, .LE,9}4,
pgFlioation. .3i!I9r .ng3p989r matglial,sr E}@}g, rosurts. cor-

@.
Ook aI hoeft men het originoel van deze publicatie nooit ondor

ogon gehad, kan men zowel voor het laboratoriumvrerk als voor

trmblicatied"oeloind.cn mot eon gcrust gev,reten van e<>n d.orgolijk
lnralitatiof hoogstaand oxcorpt gebruik naken.

Niettemin kan zelfs hior nog d.e oprcrking geplaatst wordene d.at

Van de onclor tMothodsrr goCitcorde trvroeger beschrOvOnrt methode

voor het bepalen van d.c genoemd.e groothodon (J. Biol. Chom. !f!
(1947) l7g) hot aam,tal paginds nict vormeld is, tanzj-j dit er

sloohts 66n zou zljn. Juist bij d.it voortreffelijke oxcerpt had'

dosnoode de toevooging: " 1 pagerr ons zekorhcid verschaft'
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05.O4t Divorso olassLficatlos.;-----

Mot do eigonlijkc pxoblomon van systcmatiok on classifiaati'o hebben

wc als gobnrikors van catalogi on cartothokon niot zovcol to makon,

y,lol is hot vroneolijk, d.a wo j.n grovo troklcon op do boogto zijn van

onhclo d.er meost voorkomond.er ord.cningsstclsols, ton ointlo niot go-

hool onbsslagon ton ijs to komon.

05.o4.ols Svstomatiok..a-.:-j---L

Rood.s van ouclo tijd.on af hobbon zich. d.o bcoofonaren dor woton-

gchapBon bezig gohoudon mot hot ontworpon van systomcn, waarin

hot rgoheol van i:ronsolijks kcnnisrt ondorgobraoht zou lnrnnon

wordon. llfij ondcrsoheidon hj-or oon viertal systomatiokon, d.ie

voor ons d.ool van bctckenj-s lcrrnnon zi.Sne

05.oA.oL.OI8 Filosofischo systomatiok. Er bostaan volo richtlngon on
=------

systomon, wolko naast on d.oor olkaar aanhangcrs vind.on'

Hiormod.o staat o.a. clo indoling d.er hurraniora on dor facuL-

tcitcn in nauw vorband.

Do moostegroto bibliothcckclassificatlcs zijn gobasoord op

clo z.g. trffot van hot Univursolo Systoomrr, waanrit d.c rooks

Soho - kosrcos - ant-dicr-mons-maats
pij .- cultuur is ontstaan, Sczo grondgcdachto van systomati-

scho indoling vind.on wo tomg in d.o uit do Dowoy-classlfioati.o

ontwikkoldo Univorsolo Dccimalo Classifioatie, ln hot z.g.

Library of Congrcss-systcom, ln iLc &pansivo Cuttor Classifi-
catj-on en tn dc oudcro otassificatio van Hartrrrrig.

Hot konnorkenclo in do filosofischo systcmatiek is hot syste-

matisolcn van kcnnlsgobicd.cp

Q.6.o&QLgQls-vrolgggoE33g1ii$9-gIglgg3ligE. Dit is d'o intcrno svstomaticlc
-E----

d.or afzond.orlljke wotonschappcnr zoals dozo door d.n botroffen-

d.o vakgo).ocrdcn goformcord is. Auguetc Comto ontwikkeLd.o bijv'
rontL LB3O de rooks s waskunclg - moetkunclc - f
bigloeie - socioloeie, zii is gedacht van hot algomono naar

bet bijzondere, daar d.o vuiskund.e mot nrinere bogripgan werkt

dan cLe meot!:r:nclo en d.ezo woor raot nri-rncre d'an d'o fysica onq'

Eot ko d.o van wotonscha

systemqtj.seron van bceri BPep.

tematiek het
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05.04.01.03: Sibliosrafischo systematigk. Dozo botreft hot systomatisch

ind.olon van bookon, Bookcn lqrnnen hand.elm ovor oon enkclvoudlg
wctonschappol.ljk begrip of ovor noorcloro bcgri.ppon, Doze

la;.nnon zolfs afkomstig zijn van verschj.llendo wctensohappon

en kcnnisgobiod.on. Hot indolcn daorvan d.oorsnijilt d.o prin-
cipia van dc filosofischo of wotonschappolijko systomati-ek

on dc bibliothocaris moot oon practiscEo kouzo makon, om hot

book to lornnon opborgon cn i-:o c1c catalogus to classificoron,
Hct boek zclf word.t hot objoct van studie, waarmod.o d" Sf,=
Lonatisoho incloling vP,n boctcon tot kcnmork van d.-e. bibliggra-
fisc4o. systoroatlok lvord.t, (hand.bookon, naslagworkon, verzarnol-

workon, lcorbookon, brochuros ctc. &Is ind.olingscr.itorir.m).

05:94:91.}li_Igg,rm"glairc-gggtomgjigk-1 Dozo ontstaat door d.o typischo
oisone d.io d.o litcratuurond.orzookor aan zijn matcriaal stoIt. 

!

Hij wonst bijv. dc _op statistj-scho s-igrrj.fl-calr:tjlc gotootsto

CtqQils op ocn bopaald gcbiod. tc ondorschoiclon va^n do andoro.

Ook do a1s |tpraoforrnatiorr bodogld.c vcrfijnitlgon kunnon voor

zovor zo op d.i-t soort crltoria gobasccrd. zijn d.aarond.or vallon.
Dlt alIos borust op hct foit, d.at hct dc litoratuuronderzookor
allcrccrst gaat om. d.o inhoud van hct documontcrrmatorlaal on

dcze inhoud. wonst hij to systonatisorcn en vast to houd.on

voor toekonstig gobruik. Zi.jn indclingscriteria zijn d.us moost-

aI hct govolg van oon ttoonnaligrr rcferontiokader van homzolf,

van zijn opd.rachtgcvors - instollingen otc. - of van oen bo-
paaldo trschoolrt van d.onken, waartoo hij bchoort. Een algemcon

go1d.ige, goobjectivcord,o d.ocr.unontairc systomatiok ie dus

mocilijk to govon un cvonmin is er oon algomocn gold.cnd kon-
mork.

o9. 94 : o? Gobryi!9l_93_gg!9gg!igE:
Do ovontuclo gobnrikor (bozoekcr) van ocn cataloguse documonta-

ticcontruir of bibliothook dj.ont zich op dc hoogto te stolLon van

d.o systomatiok, d.io non in con instelling (of evontueoL god.nrkt

str.rk) hccft govolgrl. Moostal is d.at ni.ct zo rnoeilijk, omdat bet
porsonccl tor plaatso d.oorga,ns aarrwezig is cn d.c bezookor wog-

wijs maakt.

Do mcsstc bibliothckcn bcschikkon o\rox oen alfabotiso.ho. en eon

tro,fwogrd.oncatqlozus. Do trofwoord.on zijn ochtor moostal rrsysto-

matischlr goplaatst on daa:snod.c ontstaatr voor do lcok vaak onzo-

kcrhcclon.

I

I
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0m hicraan tegemoet

clo [,8. te Dclft) d.e

te komon hobbcn sommigo bibtlothokcn (o.a.

bcsohikking over een {qb}olg trefwoord.on-

cataloBus, waarvan er 66n alfabotisch on 66n systomatiscb go-

raingschikt is.
Eet komt echtor ook vaak voor, dat ecn alfabetische catalogus

ontbrockt cn mon slochts d.c boschikhing hceft ovcr oen systena-

tischc catalogus. In aI dic gevallon hceft mon toch wol in ge-

dnrkte vornc of in d.e vorm van con kaartsystcem do boschikklng

ovox oorr Zrgo rtcoderr, vuaarin d.c b<.rgrippcn alfabctisch zijn opgc-

nomen raet d.aarachter hct trcod.ogctalrt of hct tttrofwoordtre waarondor

d.ozc systomatisch afgestcld tcrug to Yindcn zijn.
In Amorika vcclrrorldig, doch in Ncd.orland nog sporadisch, komt do

zog,o tt@rr voor, Dczc is als een trdictj-orurairsrr

of als ccn encyclopaodie lngod.cclcl ern omYat dus allo bagrippon,

narnen ctc. alfabetisch d.oor clkaar gOrangschikt (Dtritsg rrKrouz-

Katalogrr), Soms kennon d.oze bcgrippon dan woor cen systcmatischo

ond.ervord.cling in 66n of mocr trappon, waartoo d.an alfabetisob
ovon zovolo ttIgryjJSlggglg't goplaatst zijn mct rrzlo.r..ro..rr.

Do vcr.vuijskaart trziorr bctokont, dat het gozochtc ondorvucrp eld'ers

is te vinclon in hct systeem, waarin wij zookon' Vind.en wij oen

kaart mot uqi o-eeEtt, d.an doon wo cr vaak good. aan dio tip te

volgon, orndat dit d.oorgaans slaat op roct hot gozochto ond.erwexp

verwanto gcbicd.en of op ocn spcoialc problon'ratick van hct ond.or-

vrorp. Wij mogen pas tot hctrrvan gccn bolangrf bcsluitcn, nad.at vl'ij

ons van d.o juisthoid. van d.at oord.ecl vcrgowist hcbbcn. I{ot is go-

vaarlijk om, indion het zooken in con cartothcek ons wat ons tijd-
schoma botroft is tcgongovallcn - bijv. daar cr mocr materiaal

voorhand.en btoek tc zijn, d.an rvc vcrwacldton - dezo vorwijzingen
maar to laton zitton of cr te vllchtie kcnnj.s van to rrotI]ollr

Veelat brongon d.o verwj-jzingon ons op d.cnkbcoldcn of d.oon ons

vcrband.on ontdekkcn, d.io wc ons aanvarrjcelijk nict gcrcalisoerd

haddcn, Dezo donlcbccld.on anf of verbancien kunnon voor onzo ro-
oherchc vart bclang zijn.

9g:g4:S_Iok!is_Ep_go pys t csgljgE.
Word.t oon bopaald.o systomatiek tocgcpast, dan gcbruikt mcn voor

hct ind.elcn vaak lottors of cijfors, soros ook ecn conbinatj-o van

boj.den. l,[en kan hot g:cholc gobiod d.er ncnsclijko kcnnis ind.olon

i* Eg&rqop"n, bijv. volgons hct alfabot on dozc hoofd'groepon

vcrvolgens vcrder ond.orvorclolen.
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Ook d,ezo ondorverd,ollng kan mon woor mot lottore zowol aIE

not ciJfors nakon. In hot va,Icjargon van bibllothekon hoort nsn

dan bljv. wo1 oens zeggsns ttliiik cens c\ron ondor do A.,J,C,Z.tt1

of ttaook oens bij 36L,5n (spgoek uits "drio-zos-66n-punt-vijftt),
of ltdat moet ond.or A C lOI Etaa,ntt enu. waaro€ilo op bopaaltlo.

groopon (klasson) gogovons gcdooltl wordt.

gg,:94:94!.-Pe-Is! vereglg-ls" leer g-91cs piligeSiec-(g.r,p:g:) .

fontrijl vrijwol. aIlo oud,ors classificaties ( on ook tllvcrse
niouworo nog woL) gobruiJs maakton van lettcrsJrmbolon ontwtorp

do Amorikaarlgo bibliothooaris Dovlsy ocfl z.gr trdocimalorr olasgi-
flcatlo, lorop rvord d.oor hot Institut Intornatlonalo tlo Biblto-
graphio het rBfiahucl tlu R6portoiro 3lbllogratrihiquo Univorsolrl
gebasoord,. Dozo olassifioatio grociclo uit tot do ll$1ve,fso.Ie

Dgcimjllo.Cl.asslfj,catio (u,D.C.), wclko ook in ons land vool-
nrld.ig gsbnrikt worcl.t'

o9:e&E gfg-gesieElssslscl aesiIllslig.
Eot ie oon classiflcatio, dio tracht eon grooroTl,ng van

soorlepliiko bjjqrippon naar eozightsnmtln to govon, waarbij
thans wordt uitgogaan van oon analyso d,or bogrippon. ZtJ ts
qnivc,rsogl. in zovorro ziJ bcdoolt tl.e totalitoit van obJocton

varr monseliJko konrris to orovatton on cLozo objocten ook van

oon totalitoit van goaichtspunton ult to groolntoni Do nota-
tlo is doolngBl, hotgoen botekont, dat d,o gcholo nonsol$co

konnis ls vord.ooLd. in 10 ho,ofdElaFseg. ELk clozor kLaesor

word.t opniouw vord.oold. in ond.orkLasson tloor aohtorvooglng

van oljfors. Vord.er kcnt mcn !i*.PS93419Ib woLko door hulp-
syrnbo}on als haakJes, aanhalingstekone o..clr yloxdon gokor:norkt

on dionon qn nadoro begripsbopallngon nct botrekklng tot go-

zichtspunt, plaats, tiid,, Yormrtai en and.oro clotalls weer to
goven.

9,6:.94:9a,9?f gqggqggglolgg-lggli3tsg lnrnnon tot uitdrukldng sobraoht
wordon door vorblnding van twoo dooimalo gotallone mot bohulp

van vorbinclingssyrobolon. Bijv. e

Svmbool Voorboold Botokcnis

---

+ 4+8
/ 675/677

, 676c677

faa].wotonsohaB on lrottor]rrndo.(Do bo-
grLppon ligeon vorsBroicl).
rrcaorrnar sirto T7f'Tffiillnttue trlo .
(Ngastlisaeqlo bogriptrnn ) .
paplorInffisEFlo not botrolrldng tht do
SoitiolinctustrLo. (oo PapiorLnduet:rio
houctt als zoda,nig goon diroot vsrband.
mot do [extiollnd.ustrior maar oon pu-
bltcatls kan blJv. handolsn ovor do
oison, dio ds ln clo tortlolJ.ntluetrie
gsbrtrl.kts piapiorsoorton etellon aan do
papierLnilustrio. Dan ls er oprako van

eon "!g$}ng,").
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Nu wortton prblicatios mot d.o cod.o-aandulding [4 + 8tt zovcol ond.or

rr{r goplaatst (4 +B) ale ondor rr$rr (8 + 4). Eotzo}fd,o gcldt \roor

do rrbotroklci:rgonrt, dus publicatLos mot d.o codo-aanduldlng

. n676 t 677n komon zowol ondor n675n voor(6?5 t 677) ak ond.or

t677u (6tl t 676).

Op d.ozo wljzo boroikt mon, dat iomandl dlo ondor ttPapierindustrJ.srr

zookt ook oon work vindt, dat bandolt ovcr d.o |tToxtlelindustrlc

mot betrokklne tot do Papiorindustrlorr on omgokoerd. Of aIe non

ondor ttTaalwetonsohaprt zoekt, vind.t mon ook do lublicatiosl
band,olond.o ovor llaalwotenschap gg Lottorlrrndo on orngekoortL. Mon

bsroikt d.it d.oole door in do praetlik .@g fichos to maken,

waarran hot ono do aand.uid.ing 6?6 s 677 on het andoro d.e aan-

duidlng 677 t 676 &aaet. Hot afstollon qoschiorlt op hot oprste

cod.ogotaL.

In d.o praotijk koot mon nog wo1 oartotheken togons waarln op ilo

tabkaarton ultsluitond d.o cod.onunmors vorrnoLd. staan. In de Eooe-

to govallon wordt thane oohtor naast hot cod.enummor ook hot
ondorworp (tcgrnp) vormoId., zod,at hot voor do nlot-konnor vatl

d.oze classifioatio mogolljk is do bogrlppon gonakholS.jkor to
ovorzion. Bovendion boschlkt mon doorgaans ovor oon af{etPPiEgEo

Ii;iqt van do otrEonomon bcgrippon, d.io vorvriizon naar do d.ivorso

gcbmikto c od.ontrmmors.

9€g%:94 . 9]rjgglgigggr res-yag-gg u ' DcL
O Algomoonbod.en. Bibliografio. Bibliothoehwozon.

1 Filosofio. Psychologio.

2 God.sd.ionst. Godgeloorclhoid,.

3 Maatschappeliiko wotonsahapponr Staatswotonsobappon.
Sociologio. Economio, Rocht. Bostuut. Ondorrnijs,

4 Taalwotonsohap, Filol.oglc.
5 Zuivor<.r wotonschappon. Natuurwotonsobappon,

6 Boegopasto wotonsohappo3.' Goneoskulde. TechnLolc.

J Kunst. KunstniJvorhold,. Fotografio. Muziek. spoL. sport.
B Lettorlcrrnd.o. L,itoratuur.
9 Eccminurd.o. Aardrijkskundc. Biografio. GosohlodonLs.

l
,r

,]
l
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gfu .g4:g4:.g4i_gsd grs gs*eli *g-93_vo rIIJS13€93:

Ds ond.orvordelingon goschiodon op do volgond.o wijzo (voorbooLd'):

6 foegcpasto wotonschappon. Gcnooslcundo. Tochnlo]r,

.5L Gonooslund.o. Iiygidno. Farmacio.

61! Artsonijboroidkgndor Earytaoologio. llhorapio' lloxiaolog:io' 
"6t5,4 Praktisoho fa:mracio. Gcnoosmld.d.olon. Gonooskqnd.lgo

ingtnmonton.
6L5 .47 Geneoskundtgp instrumcnton. Apparatra,Vorploglngs- 

l

artikolon
6L5,.478 Modisch on chinugisch mcubilair; otc'

a1.,Eemong ( on1cel cijfor ) Lgrkt *aar het biizond'erc (moor-

voud.ig docimaalgetal ).

A1stwgetIovoorboo1a(uitd.ozo1fd.oboofdgroop5)nomonwonu
do ltGozondholdstochnlok on do sanitairo tochnlogrr (628)r

6 lDoogopasto wetonsohappen. Genooslcunde. [ochniok.

62 Ingontoursrrrotsnsohappon. Tochniok on Industrio ln het
algcrnoon'

528 Gozondhoidstochnlelc. Sanitairo lloohniolc'

628,4 Statlshygidno. Stad,sroinigrns.

628,,44 Vaste afvalstoffon. As. Straatrnril'
628,443 Vuilniswagons. I$mmors. Papiormand'ort e'd' .@[:

624.027 on 695.13.

Ilior troffcn wo dus do t'gi9-.Str-vorwiizing aan' Ond'or

624,027 vind.on wO rts'hOorstcon, Luchtkokorsl on d'aarondor

bijv. wear 624,O27.4 l,uohtkokers. Bj,i 696.13 vlndon wo

Gootstonor, zinkputton. Riolcn. Stankafsluitors''ltrIatorslot'

IIct cod.eg o*al 624.02? brongt ons in de groop 624 ttgl'*"'o

lngonLourswotonschappono Burgorlijko bouwlarnd'o in hot algonoonrl

on hot codcgotal 695.13 in dc grocp 595 trBinnonwork, afbouwrt' '

Daar zoud.on 1ro op zook naar rrgozondhoid.stoohniolcrr niot zo go-

malckolijk torocht komon zondor do ttg93*,ttryorudizing. Nog

son voorbooldt
BiJ hot codogctal 628, 5 troffon wo aan8 ttlndustridlo hygi6no'

Bod.riJfsgozontlhoidezoj,jg,. Zio ook: 33L.822, 6L3.6 an 699r1tt, .\

. Hot cod.ogotal 331 brongt ons in d.o Sroop rtArueid.. lillorkgovcrs

on worknsmorstt. 331.82 bi; rrlrboid.somstandighod.on. Fabriekon'

$Iorkplaatsone waarvan de uitspliting 331.822 f,ve164o omvat

(mot do vcrwijzing rrzis ook 5L3.6 on 5z8.5tt)'
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Hot corLcgotal- 513.5 brongt ons in do sfoor van d.o 613!g1009

tlHygi6no.Gozondhoidszorgrt. Daarin vind'on wc ondor 513.6

rrBorocpsgov&rorro Bodrijfshygiflno. ZLo ook 33I.82 on 628.5t1,

Hct d.ord.o cod.ogotall waarrnaax vorilozon word.t is 699,8. mt
botroft rrBcschoxmlng van gobouwon togon brand, wocrsj.nvlood'on

artz.tt. Mot d.ozo voorbcolclon word.o d.o nadruk golcgd Op d.o con-

soqucntios van hot fcit, d.at dc U.D.Ce oco van Eg:€ljggglgg
uitgaand.o univorsoLo classificatio is. Naar golang hot geziobts-

punt, van waarult mon ocn zaak bcschouwt, kan oon zolfdo (of

vcrwant ) togrip op dj-vorso plaatsen in do systomatiok te-
xecht komon, wolko wo bij hct tonrgzookon - zokor a.ls leols -
gomakhclijk ovor hc,rt hoofd. kgranon zj-arl. Aangozion hot in ta.L

van bibllothokon voor ka,n komon, dat hot boschikbaro pcrsoncol

niot andors d.an oppcrulakJcig met d.o U.D.C. vcrtrouwd ls, mocton

wo bij hct litoratuurondorzook aLtiid op ons qul vive ziin,
opd.at wo goon bolangri.ikc grootrron gogovons ovor hot hoofd, zlott.

.O5c Ulttroksols ult do U.D.G. Dc-qlgqQqg:

Hot is duidolijk, d.at or taL van gospcoiaLlsoordo documsnton-

vorzarocllngon zljn, d.lc Voor hot ond.orbrcngon van hun matori-

aal slcchts oon d.ocltorroin va.n do U.D.C. bostrijkon. 31jv.

ccn jurl&ischo, modisoho, ooonorlischo d.ocumontonvorzamoling

otc. In vclc govallon stolt mon dan oon op do o16oA bohoofton

gericht rruittrcksol uit de U.D.C.rr sa,mone waarin slochts d'io

cod.ogetaLlon voorkomon, dio voor d.c colloctic van beLa.ng z5in'

Enkolo voorbeeld.on daarvan, wclko voora.l voor ons botokoniS

hcbbon - zi1n oo&r3ttVcr4,ortc Noao"lrna , g[!g1}g

E.V.D.. G.I.D.0.R. on N.I.V.E.lr.-

Doae oodo voorulot in d,o normale litoratuurdocumontatiobohoof,-

ten van d.o Economischo Voorllchtingsdlonst, van hot Gomson-

schappolljk Informati<.r- on Dooumontatiobureau voor 0rgasisa-

tlowork Ln ds Rijksd.ionst on van hct Nodcrlands Instituut
voor Efficionoy.
Zij omvat t'Eodrii+wotensch

lrd.ustrie. handol on'vcrkoorlf voor Eovcr voor d.oao lnstantioe

van bolang. Een alfabotisch registor verscmaldcelljkt hot ge-

bnrlk. Voorts is cr do rtDgot4qo:ttatioco-de 
-v.ar -dq--Eibllethodc

Socialo on Volkseozondhoidrr.
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Dozo omvat oon selectio van dc voor do d.ocrrmontatio van bot

Ministorio moost ga,ngbaro codogotallon. Zj.j dlont als basis-

codo voor do bibliotbckon van ds Gonoosktrndigo EoofdLnspootio

voor do Volksgczondhoid., d.c GozondJroid,sraad' on do Nod'orlantlsc

Ihnigraticd.ionst , Doza ood.o lnra,nn tot stand. in sanonworklng 9ot

de blbllothook van do Economischc Voorlichtingsdionst'

In d.czc cod.o zijn voor ons vooral van bolang d.o groopon 331

mot uitsplitsingon (Arboid. SociaLc aspccton van d'o arbold),

35 (Maatschapplijko zorg)r 3? (Opvood.lng. Ondcrrrvijs) on 61.

(Gcncoskundc ).
Do groop 6! (Aoari3fswctonschappen) is in doze cod.o mindor

uitgoworkt dan in clio varr E.V,D.e G.I.D.O.B. on N.I.V.E.

Dit is logisch, aangozien daarin on in hot bijzondor in d'e

558,3-groop (PorsonogIsEorapl ) - aio d.ocumonton ondergobracht

wold.on, waarbij het m oon Ittypiscb bodriifsoo vlsierr

gaat. In allo andoro gevallon hebbon do 33L-gotallen vooxra.ng;

Hot ls duidolijk, dat in bct Ministcric voor socialo Zakorl

on Volksgozondhoid h"t ggig!!g,B& van do mocsto documonten

frsociaalrt za;- zijn cn dus in d,c 331-sfeor thuishoort. 3ij d'o

d.rio andoro insta,ntiose waarond.or do ondcr hot Ministori<.r van

Economj.sohc Zakcn rossortorcnd.o E.v.D. t z* d.it goziohtspunt

ovorwcgcnd. ttbedrlifsoconomischrr zi jn'
Bcid.o cod.cs rmtlon clkaar in tlo practijk d.an oolc op nuttigo

wijzo aan - al blijvon or ovorlappingon on dubbclplaatsinSof,i -r
Eot is van bclang van d.ozo codos konnis to nomon an zo mogeli$<

om dozo ook aBn tc schaffcn.

IIet vosrt to ver om hicr nog dic1rer op d.o u.D.c. in to 8aan.

IIet mogo echtor duiclelijk ziin, dat hot d.c moeito loont zich

bij het zoolren in oon catalogus of cartothcok op do hoogto to

stellon van do systomatlsche princS-pcs, d.io or aan ton grond-

slag liggorlr In do practiik lecrt mon do olgensohappon dor

vorschillondo classificaties dar1 op den duur wol koruron on

tonslotte zal mon cr ook in slagon d.e wog zolfstandig to

vind.on.

f
ii,

)
I

l

Eier hobbcn we tc doen

do van do U"D.C. toch

met ocur classificatio, d'io hocurof Sljgaun-,
con gehecl oigon karakter hooft gokrogon'',

i

i
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(zi" "-g-atrl vari d.o bi vair do Nationalo voor

Maatsohappcli.'ik T{ork!t. ts-Oravonhago, ].95Os 4O4 bLz,

rlor 25 van do N.R.M.$I.).

De sanonstollor, d.o hoor A. Trourniot (wo}ko zich na zovool

d,egclijke on noogto arbcid wcl wat aI to bosohoLdon vorschuiLt

achtor do lnitialon A.1I.) somt in zijn vorantwoordlng onkolo

voordolon van do U.D.C, opr waartogonovor oohtor ook onmiskonbarc

nad,olon staan. Dozo nadolon brachton hcrn or too voor dltvakgebie'I"

oonuoigonrr lnd.oling to ontworpen, dio ochtcr z'ovool mogeli jk aan-

, sluit bij de u.D.c. Er is gobnriJc gomaakt varl oon gombinatio

varr .Igj.EIs.TgEg@, en @.
. Doze classificatio geoft eon uitstekond overzicht van hot

Maatschappolijk work in nrjrno zin on is als zod.anig voor ons

van groot belang. (zto ao blz. XII t/m )c[x in gonoomd.e catalo$rs).

ee :e4' ee*ffi :3i*#iE#h$tffi #tri#Ehffitrffi -B-Ee !
Dezo cartotheck |s goricht op do bshoofton vay1 hot wotonschappo-

lijk literatuurondorzook. zij is nog in opbouw. Do opzet on dc

structuux daarwan wordon uitoongozct on vr,rrantwoord op dc blz'

32 tfn 44 vang tfvfotonschappoliik litoratuurondorzook in het

llcht van on/aringcn, opgedaan bij do Afdoling Goostolijko

Gozondhoid, van hct Ncdcrlands lnstituut voor PraovontLovo

Genooslnrnd.c to toidonrt. Loidon, t96L. 108 blz. Hot betroft hior

ocrr z ogo ttdictionary-Cataloggotr mot systornatisohe ond'orverdolingon

Ln twee trappon. Eon afzond.erlijke ltsloutolrr va,n do U.D.Cr rl&&x

clit systeem maakt hot,ook tto gobnrikcrs, dio aan dc U.D.C. 8o-

wend. zijn gcmakkolljk do ovcroonstcmmond.o trcfwoordon to vind'on'

Publioatio
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lflij laton hicrbij ln hct midden hoo rnen hot rapport wil noeoen, Hot

kan d.c vo::m hcbbcn van oon scriptio, ccn artikol, oon literatuurovorzicht
(beschrijvend dan wol critisch) of ook van oon vollcd.igc publicatie.

O7.OIc IIct communi.catiokaraktor.
-:i----

Het schrljvcn van oon rapport komt ]1oor op hct formulcron vaJI go-

dachtcn, govoolons, improssics ctc. in d.c vorm van tckstcn, wa,ar-

door hct moeoliik word.t. d.at a,ndoron d.oor hot lezcn van d.ozo tek-
stgn van d.c bctrcffond.o god.achton" goJoolons. improssics otc.

Egigrgggsg.
Dit laatsto is zocr bclangrijk. Xriij schrijvon (trxrbllccrcn) primo

ton bchocvo van do comrmrnicatic mct andercno hctgeon dus nict hct
goval'was met d,o aantckeningon, v66rconccpton ctc., d.i-c we bij d'o

rochorcho rnaaktcn. Dit materiaal was nl. bestomd, tot ond,crstcuning

van ons eigen goheugon bij hct vorzarnoLcn varl hot matcriaal, d.at

nodig was om tot het forrnuleron van ons rapport tc kunnon komc.rn.

O7,O2c Bijzondoro cison.
Schrijvcn voor andoron 5-mpli-cccrt dus, dat wij tcrd.oge rokoning

houdon met d.c catogorio(6n) fczcrs voor wie ons rapport bestcmd is.
Aarr ecn rapport, bostomd. voor 66n onkelr> vakgenoot of voor oon

commlssio van vakgcnotcn zullon andcrc cison gostold. word.on dan aa,n

een trublicatic, bcstonad. voor ocn algomoon tijd.schrift. Mot d.ozo

cisen mooton wij in aJ.Ic gcvallcn rckcning houdcn. Aangozion dcze

cison van gcval tot goval vorschillen - mcn z ou ze d" ttEiglgg

9i,L9l" kunnon nocmcn -r is hot mociLijk daarovcr in hct algcmcen

icts to zcggon.

07.O3s Algcmcnc ciscn.
Daarnaast dicncn wc rokcning tc houdon mct dc t'glgggilg", dio

aan olk rapport gostcld. }xrru:on word.on. Dit zijn cison, wolke liggcn
op hct teirrcin van fo::maat, vcrmoni.gvuld.igingstcchnick, logischo

ordoning, taalgcb:r.rjk on stijlvormgeving (ovcrzichtclijkhcid ) otc.

07.O3.OIs Ind.oling.
In princiga zaL cLk rapport o.a. de volgcndc puntcn d.j-onon tc om-

vattcns a) ig]gj$i4gr o.a. do problocmstolli.ng, dofinitios van go-

hantcerd.e begrippon, vcrantwoord.ing van do wijze, waarop

hct rapport tot stand gokomen is, do oventuoc,I gosteldo

boy:rkingcn, ctc.
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b) bcschrtjvond eed.oolto, rraarin do ossontie van d,o to

, cornmuniceren materio bohantleld' word't'

c) sa,mcnvatting. cvontuocl uit hot botoog voortepnrltsndo

oonclusies, voorstorlon, desldorata otc.(f; il:ff,rl3*"113. I
d.) litoratuuroveTziclrt, waarin de gecitoerdo bronnor ovox-

zlohtolijk word.on opgosomd., cventuolo bronnen tor vordere

oridntatio wordon vonnold ctc.
o) oxcorBt. ovcntuool j.n mcordsro talun goctold., waarin do

ossentiiilo lunton van hot rapport wordon samengcvat.

(In foite drrs eon rfsamonvattlng van de sa,mcnvattingrr)'

Ect is cluid.olijkl dat do hiervoor gcnocmdo 'rbijzondoro oisontr

vooral va31 invlood zullon zijn op hot bcschrijvond. gcdoolte on

op do inloiding. Zii staan nI. j.n hct nauwsto vcrband. tbt do !
vorantwoord.ing van hct rapport cn' tot do ossentio van dc lntrourlrtr

tor-vrij1 sarnonvattlng, litoratuurovorzi.oht on oxccrpt blj olko

pubticatio bchoron in vrijwol onvorand.orliiko vox[L

9fu94l_gggcIgr-gaglgp-wli ons basc.rcn.

Voor hot schrijvon va^rr hct rapport sluiton wij aan bij hot ttjtLons

tlo litoratuurroohoroho vcrzamoldo matoriaal.'irilii bsschikkon dus

orrcr dc volgcndo gogcvonss

Zookp}al, omechrijving objoct va;1 onclcrzook, pciling, alfabotischo

colloctLe titolse systomatischo colloctie titols mct oxcorptonl

ovontuool oon grooB ltn:iet van bolang gobloken t1tolsll, oon grooB

fraanbovoLon tttols voor vord.erc studiorrl oon groop |tonboroikbaro

of niot borolkte titels on oon groop trnagokomon litoratuutrrf .

De alfabctisoh g'oplaatsto ti.tols (mot d.aarin zo mogolljk nog do

groop tfnagokmon llteratuurrr vorworkt of, doze andors afzond'orlljk

gorangschikt) zljn d.oorlopond' genunoord van 1 af '

9L.9tj. 9$gggg#3art sYgte em.

Uitgaa^nde v&n, dit systeorn In:nnen wo nu oon afzond.orLlik kaartsys-

toom gaan samcnstollon van d" g$gg[gpgg, d.io wo in ons rapport

aan do ord.e vrtllon stollen. Dlt kr:nnon zowsl hoofdondonvorpon

zijn als ook socundlairo. of slochts op d.etailpunton tot LLlustratio

dicnond.e gegovens, 0p d.ozo ondr:nvorpskaartcn schrijvon wo in clo

lj-nkcr bovonboek hct ond.orworp on vcrdor d'o nr:-mmorsl ctio op tlo

alfabotlsoho pubticatiolijst voorkomon, Voor hot botrnlen van tlo

cl.iverso onderwerpen, waarovor gogovons boschikbaar zijnl basoron

wo ons op clo oxcorpton, d.!.o in ons rochorchematoriaal systomatlsch

a,fgostolcl staai.

.l
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Enkelc ondorwcrpskaarten zLinz

Algcrnocn Christcli jk Vairsrerbond.c

Afbctalinge
Amcrioan Fcdoration of Laboi-:rc

Alcoholismor
.&rb ci d.sbcroidhoid.:

/urboid.sgcschikthcid (Algemc cn ) I

Arbc i. d s gc s chikthe id-1 i chamc 1i jko
gczondhoidr

Arbci dsgc s c hikthcid-gc e stcl i jkc
gczondhcid.;

Arbc i dsgc s ch ikthei d-vcrrnooi dho id E

Arbeidsinpcctlos
Arboid.sraarkts

_61 _

(Tcr vcrgcmakkclijking kan hct aanbcvoling vcrdiencn clezc oorst

ook nog tc nummorcn, ovcrccnkomstig d.c nummoring van hct alfabo-

tischo systecm). Bii vrijzc vari voorbceld noom ik hierbii ocn aantal

onclo:rrcrpskaartcn, bohorcnd.o bij d.o litcratuurstudio rtarboidstijd"-

vorkorti.ng" (M. en O. !2 (f ge f ) 5V95). De gccitocrdo literatuur
(b1z. B2-96) is iricr alfabctisch gcnummerd van 1 tfn 212.

LZa 9t.2I i 131 .

34s 37" 56*54,
L24EL34gL?3.

|os 79,
5g Bs 55" 65, |os B|izo5.
Be 11s 7Og111g116i130.

B; 33; 5tr 65 loe{:f5){.15to54),
L6Js1'fi.

33e 34s 44t 61t 65t '/o;1ooe

137 ,(L5D.
Be 11g 24s 33; 35:, 46s ToE 77s

87 9221.

AoE Tot 85E B)s2o3,

10; 25E 3"1s 1a9,111s1469t48sL57 t
163; 1 91 *45 s254s255 i257 .

Arbcid.swctgcving-Australids 693 7O.

Arboidswetgoving-Bolsid: 7l L59 (zl); Q9)s 40,

/rrboiclswetgeving-Frankri jka 7 g 7Ol 85 g

Arbeidswotgcving - naleving der: 70l 1169 25L.

Arbcid.swctgeving - Nodcrland.: B; ?01 B9g ZJL. cnz.

Hct samenstcllcn van ocn clcrgolijk ondorwerpskaartsystcem op grond'

van hct bij d.o rcchorchc vcrzameldc matcriaal is ocln tijdrovondc

arbciCr. I{c-rt voordeol tLa.rrvap is ochtor, d.at wo olk cxcorpt nog

oenmaal ond.cr ogon krijgen v66r we het rapport gaan schrijven en

dus de Eehele bcschikbaro stof nog cens ln onzc hcrj-nncring vuakkor
.

xoopc1.ro De ond.orvrcrpcn, dj-c Op d.c kaarton korncn zijn allcroorst
bepaald. door do foitolijkc gogcvons, waarovcr wc via d.c oxcorpten

(cn cventucol d.aarmcdc in vcrband. gcmaakte notitios) boschikkcn.

V<;rdor d.oor dc bij ons a1 wcrkond. groeicndc gcd.achten, conceptcn,

stellingcn otc., waarop wc t.Srt. j-n ons rapport d.c aandacht wilIen

vcstigcn. Voorts kan dit kaartsystecm zond.cr ncor gcbnrikt vuordon

als basis voor Qon alfabotischc ind.cx op do litcratuurgegcvcns'

fcvons krijgcn wc ccn indruk va;1 dc frequcntio, vuaatmod.c bcpaaldc

rrorrclorworpontr in d.c d.ivcrsc prblicatios aan do ord.c gcstold v'rorden'
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Dit gccft ons steun, bijv. bij oen qualitatievc analyse van oon

vcel gobruikt argUnent (dat U:-i analyso d.an sons d.ic naam niet
blijkt tc vr;rdioncn) of brcngt ons op hot spoor varr con iuisto
rccloncringe clic om dc oon of andcro rodcn cchtor slochts zeld.cn

in d.c litcratuur aan bod. is gclconcn ctc.
Dc in bovcnstaand. voorbccld vcrrrcldc; nummcrs tusscn haakjcs Sovon

aan, d.at hi.:t bctroffc;nd.c ondcrrrcrp ln d.c publicatic vlol" gonocmd

is, doch slcchts zijdclings.
Do nranncrs wijzcn ons ook d.c wcg naar cvcntuclc vcrbandcn in d.e

litoratuur. Yfillon wr: bijv. nagaan, of ccn bcpaald, vcrband voor-

komt in ocn aantat studics, dan bohocvcn vuc slcehts d.c ond.orwcrps-

kaartcn naast clkaar tc lcggon om to zicn, in hoeverre sr litera-
tuur is, waarln bcid.c (of meerclerc) ondorwcrpon bchandcld wordcn.

lye zicn d.it clan d.ircct aan d.c golijkc nummors op d'c vcrschillond.c

ondervrorpska&rtcn. Zo komt hot nummcr JO bijv. nogal ocns Yoor in
d.c gcnocmd.c voorboold.ca, ho-tge.rcn niot vcrrwondorlijk is, aarrgozicn

hct hicr oi:n pubticatj-o rnet ccn sterk sociaal-ocononischc inslag

botrcft cn c1e ondorwerpon d.czclfdc inslag hcbbcn"

Evcneons kunncn wo claaruit Icrcn, d.at bopaalde ondcrv/orpcn bijv.

stcrk gcbondcn zj.jn aan trx.rblicatics uit oon bcpaald.o tijdstrrcriodoe

stcrk naar vorcn komcn in c;cn bcpaald. geografisch of taalgr:bic;d

cnz. lrflc vorgomakkolijkcn dr.r,s op dczc tvijzc zowcl hot trckkon van

conclusics, hct vaststcllcn van bcpaald.c tcnd.oflzaYL cYLzo2 torwijl
vuo het ons vrijrrrol orui:iogclijk makcn om puntcn, aic wc bij hct

oxccrpcrcn van bolang achtton, bij hct schrijvcn van hct rapport

ovcr hct hoofd. *a zj.cn. Dc tijd.rovcnrlc arbcid. van hct aanlcggcn

van Crit cxtra-ondcrwcrpssytcor:r worclt d.us riikcliik bcloond.

9 L.9€r-EssssgbrEErss Jsg-9g-sg gsvgss-Bs-b9! b c t I ost

[hans vo]gt hct bcslisscn ovor h"t ryjgg$!$@ van dc gcgovons

voor ons bctoog. Hicrbij is d.c tochnisch-spccialistischc bohoor-

sing van clc stof d.oorslaggovcnd (in tcgi,nstclling tot d-e rcchcrchc-

pcriodc, waarbij dc d.ocumcntatictcchnischc bohcorsing van d.o stof

vooroB staat). Hot rangschikkcn van clc stof komt nocr op hot makqa

van ccn gcrictaillocrd ind.otingsplan in hoofd.stukkcn on paragrafcn.

I{icrbij is uiteraard ons Itondcrworpssystocmtr ccn vuclkom hulp'niddol.

91 . 91, e _Dggieer e-isqgli1ggg,
Mon kan d.<;zo indcling hct gcnrakkolijkst makcn volgons dc z,g,
ttd.ccimalcrr mothodc. Bijv. s OI: Inlcid.ing. O2s Hoofd.stuk I.

O3s I{oof c}stuk II. 04a Hoof d-stuk III onz.
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Dc ondcrvcrd.oling is dan $/oor gcmakkclijk op dczclfdo wijzc aan tc
' duid.cnc 01.011 Problccmstolling. 01.02s Schcma van hct onderzook.

01,03e Practisch noodzakolijk gcblckcn bcporkingcn van hct ond.cr-

zoak, 01,04s Vcrantwoord.ing van dc vorwcrktc bronncn ctc.
Evcntuolo paragrafcn kan mcn dan wocr mct ccn volgondc clocj-maaltrap

ind.olcne

01.OI.0tr Uitgangsprmtcn voor dc problccmstcllingi OL.Ol'O2s 0vcr-

woglr:gcn, d.i.o tot d.c probLccmstclling 1oidd.cn. 01.01.03e Dcfinitics
van do cloroonton, waaruit clt> problocmstclling is otrgcbouwd.

O1.01.04a Do problccmstolling van dit ond.orzock onz.

Hct grotc voordcel van dc d.ccinalc ind.cling in hoofdstukkcn, ondcr-

d.e1on, paragrafon ctc. is2 d.at d.o bctrcffcndo alinoars gcmakholijk

gccitccrd icunnon wordcn, duid.olijk tc id.ontificcren zi$n bii ocn

d.j-scussio eoz. Ecri cvontuclo zi-n in de gocst van: rtZoals in
Hoofd.stuk IfI, bl,z, 44 botoogd. word.trr ctc, kan d.an luidons ttZoaJs

ondcr 04.03.05 (hl.z. 44) betoogd wordtrr ctc. Dit is oxactor on

slui-t misvcrstand.cn uit.
Hot indclingsplan moot f35!59! zijn opgobouwd. De gcdachtongang

moct socpol door d.c lczar govolgd lcunncn lrrord.on. Dc argr:mcntatio

zowol als hct in dc tckst gosteldc moct zo EgLt cn lgg$1g mogelijk
zijn. Is hct bctoog op d.c Litcratuur gcbasocrd., dan vcrmcldt mcn

hct nummor (Ac nummors) ,.un d.c bctrcffond.c publicatios tusson haak-

jcs in d.c zinnq:.

9l:991 Bespregtgr1:
Hct is vcrstanclig d.c wcg to volgcn van hct allcrccrst schrijvcn
Van ocn voorlopifl manuscript, aan 2.8. g9g2gggg[o D.w.z. d.o tokst

van hct boschri.jvond.o god.coltc. vraarin zoa,Is oordcr gcstcld, d.e *

essentie van de te cgmmunicc,ron stof r,vorrlt gcbracht.

Staat dit stuk(mcostal- ocn aantal hoofd.stuklccn) voorlopig op papicr,

dan d.iont rncn zich af to \zagon, in hoeverre d,e tekst aarr d.o oor-

spronkelijkc bod.oelingon vold.oot. Is d.czo in ovorccnstomming met

d.c gcsteldc ltbijzondcrcrr cn 'talgomcnorr oison. Zijn gccn esscntj-61c

punton viroggclaten of is cr nict disproportionecl op dotails ingcgaan,

waardoor hct rapport oncvenwichtig is opgcbouwd? Zijn er goon hoofd.-

zakcn en bijzakcn d.oorocngchaald.? Vlooit cIk volgond. clccI van het

botoog voldoond.o logisch voort uit hct voorafgaand.o of zijn cr wol-
licht gedachtonsprongcn gonlaakt, dic voor c1c schrijvor gcon, d.och

voor dc Lczot wc1 oon probS.oom kunnen zi-jn? Is cr gobruik gcmaakt

van grafiekcn, tabcllon, figuron r:tc. cn is dc plaatsi-ng daarvart

zodanig, dat dczc bij hct lazcn vlot tc raadplugon zijn?
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wordt hot botoog nict to vaak ondortrokon door d.otailse ciic oigorf-

lijk botsr aIs vootnoot of in een bijlago ondorgobracht kpndon

wordon om daarrnodc hot konnis nemcn van d.o hoofd.lijnon j-n hot bo-

toog tc vorgcmakkolijkonS (Ai5v. aflelding van formulosl iLlustra-

tios van dctails, borokcningcn, bcschrijving van apparatuur otc')'
[ons1ottoe zijn er fouton gemaakt in hct woord'gobnrik (normallsatio

van tormon!), in de stijl of in do punctuatio? Komon er niot to
vocl rrgnindlichetr zinnon voor, d.io storond. zijn bij hct Lczon?

Enuiteind'olijk;Ishctd.oolvanhotrapportmetd,itbetoogboreikt
of zijn wo aL schrijvond.o op zijpdsn beland. Eet d'onhprocos is

oon .gg9.@ proccs on aI schrijvondo }a:nnon waardovolle gcdachton-

constructies op papior komon, v\taanra,n wo dc aanwozighoid. in ons

brcin allorminst of slschts vaag bowust $/&xcllo Niettomj'n kan hot

zijn, d.at achtoraf blijkt, dat dozo botogcn ons - hoewol op zich-

zclf ultorst waardovol - in hot kador vart dc d.oclstelling van ons

rapport toch to vool op zijpdcn hobbcn gebracht, Achtoraf mooten

wo nu critisch bosluj.tsn om dczo betogon hotzij in eon logisch volP-

band mct hct gohctcl rapport to brongcn door zo als afzond.orlijk

boofd.stuk in - of toe - tc voogon' d.an wo1- dozo in do bijla8on op

to ncmcn. Ook kan hct zijn, d.at zij bctr:r als afzond'orIljk botoog

(rapport of artikot) tot hun rccht zul1cn komcn. 0f bii nadoro

boschouwing in foito nog in ccn zodanig ombryonaal stadirrm vcrkoron,

d.at wc or bctor aan d.ocn d.ozo vollon paplcr ln onzo aantokoninSon-

map ondcr to brengon. De oind.-ovaluorins van het romprappor-t *s

cen rovricbtj.s momont en hot +1 of niot slagon dAgEvgJr_Eoaalt in
volo Bcvallon hct suooos van d9-grbliqg!i-9-r Hceft mcn daarbtj hot

gcvool, nict voldoe,'nde afstand. van d'o stof mcor to In'rnnon nomen -
hotgogn z66r monselijk is on volc schrijvors ovcrkmrt I - d'ap doot

men er goocl aan hot roroprapport aan oon colloga tcr inzago tO

govon mct hot vcrzoek d.it concopt cons op zijn mdrites te wiLLon

bckijkon.

o?-o9e V66r- en nawork. .ZzZZ4---

Is ook dOzo fase achter do rug, d.a3 kan hot ttv66r- on naworkrr gO-

schiodon. Dan kan ocn ad.oguatc inlolding vrord.on toogcvoogd' mot

vora*tvroording cn ook ocn 
'.g*gy-*i,L*, 

(zo roogolijk mct oonclusios

onf of aanbcvolingon) wordon sarnongostcld. Dan kan ook d'e dcfinitlovo

1itoratuur1ijstwordontoogovoegd.,cnconkort.i@oxcorpt,
bii voorkour in do modcrno talon.

I
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Nog oon laatsto blik op clo dofinitics, do cijfors in tabollen on

grafickon. Eon laatsto rcaal cloorlozcn van hot concopt op evontuoel

aohtcrgoblovon stijlblocmpjos, waarbij tovcns noot word.on nagogaan

of hct schrift voldoet aan rod.olijkc oisen van loosbaarhoid. voor

d.e typisto (of d.o zettcr) on hct rapport is gcrocd..

th19i-9g9r19g-g9!-!uEe!9r ?ottor or qggEgr:
Doorgaans vordiont hot aanbcvcling mct dc typista in ovgr].og t6

treden ovcr d.c ind.oling van hct rapport, dat bij voorkeur op

Din A 4-formaat getypt zal.wordon. Ecln forso kantlijn (5 a 5 cm),

dubbelc rcgclafstand on ccn cvcnniichtigc vlaJcvcrd.cling mot goodgc-

plaatsto koppon on tussenkoppun vcraangonamon hat lozen tcn zocrsto.

Tc vool nog rordt hicr aan hot initiatiof van typisto, zcttor cn

otrraakor ovcrgelatcn, d.io hicrd.oor vaak in twijfel komon tc vorkorcnt

wat d"o opdrachtgovcr nu cigonlijk precios vlil.'len gcstrrok, waarbij

hot gchcle concopt zo nodig blad.zijd.ogcwijs word.t doorgonmon,

zal hj.er zijn nut bowijzon cn onnodig en storond. gcloop of gotclo-
fonoor ovor rrwat rlaar nu staatrr of tthoc mcn &it nu prociOs wllrr

voorkomon.

o7 . 1 1a Inbouclso$3y9r-ind9=-939:
Pas na hot typen of zotten van hbt manuscript konnon we do iuisto
(actinitiovo) paginoring. Ecrst dan kunnon wo in ons inhoudsovor-

zi,cint,, dc lijst van grafickon, tabcllon, illustratios otc.e d'o

lnd.ox (wolkc oon pcrsoons- cn zaakrcgistcr, d"an wol con gocombl-

noordo aLfabotischo opsomming kan omvattcn) cn ovontuclo vcrdore

voor hct gomakkcLijk torug:rindon clcr afzond.orlijko Sogovons opgo-

nomon rcgistcrs van de juistc blad.zijd.onnunmors voorzion. T[oI kan

men d.ozo stukl<en van to vorcn trpcrsklaartr roakon, zod'at de nr:mnorilg

Ln zo kort mogolijko tijd" kan gcschicdon'

01 .L 2 e Aanbio d i.ns g--99 -!9gglei9gg9g-!Ii9l:
lfoct hot rapport aan oon opdrachtgovoad.o instantio of aan eon go-

interesscerdo rolatio word.en tocgozond.on, d.an voroj.st zulks oen

sooil sc.rstold.o aanbiod.inss- of boscloidond.o briof. Hiorin kan rto

' schrijvor bclangstclling opwokkon Voor do stof van h.:t rapport,

d.o aandacht vestigcn op frappanto oonclusios, bijzondoro mooilljk-
hcd.cn, waarmod.c hij to kampon had., bcpcrkingon, dio hij zlch hoeft

mootcn oploggon ctc.
Er kqnnon in ocn d.orgolijko brief bljv. suggostios wordon godaan

ovar do ovontuolo publicatie van hot rapport in vaktijdschriften,
tot hr:t cloorzond.on aan bopaaldo pcrsonon of commissiose of conclu-

sles gotrokSon wordon, d.ic mot opzot nlct in hot rapport solf vor-

msLcL zi.jn aXo. 
,

l'

l.

I

1!l
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oBE l-e mcthod.on ntvormcn on d.ocumontre tic.

gq,gls vgrmouls41lgieilg:
Ej.orvan valt o.a. te noomon de hcctografi.o, d.e stcncildruk on do

of fsetdnrko '

O9:Ol.9lL Egglgglalio. IIot eonvoudigstc vormenigvuldigingsprocud.6 is 
.

d.e hcctografic. Hot leont zich zowol voor goschrcvcn tekston

(hcctografischo inkton) aIs voor typcwork (hcctografisch inkt-
Lint of carbon), Do voordolon liggcn voornamolijk in do omvoud

van do vorvaardiging. Mocrklcurond.ruk is mogclijk. Dc oplage

is ochtcr bcporkt tot cnkclc tlcntallcn exomplaron met ocn go-

roidd.old qa:rimum van 50, lTol zijn or mocr ingcwikkoLdo hcctogra-

fischc procoddts (vlooistofduplicator), waarblj mon hot tot
onlcole hond.crd.on afd.rukkon kan brongcn, d.och d.an is stencild.rruk

of offsot meor aa,n to bovolcn. Dc houd.baarhoid. van hootografischo

copiedn is in hct donlcer vrij good.. In hot d.aglicht vorblokcn

zij echter sncl on op don duur volIod.ig.

99:91:o3i-!!gggflglgE: Ect gobruik va,:r stoncildruk is tegonwoord'ig zo

algemocn bckend, d,at or woinig ovcr Sezogd. hooft te word.on.

Roods bij enkele tientallen afdrukkon is do stcncild.nrk renda-

be1. liorden spccialo stoncils gebnriJrt (ttjv. fotografische)
d.an zijn zclfs mcer dan IO.OOO afdnrkkcn van 6dn stoncil te
vcrkrijgon. Mcorklourendnrk is mogolijk cn ook tokoningen,

fotots ctc, krxrnen afgodr:kt worden. Ook kan in oombinatie

raot hoogd.nrk gcv'rcrkt wordon, waardoor biJv. stoncilwork van

oon rrgodruktorr kop word.t voorzicn. Dc normaal gebruikolijko

stoncils kunnon ca. 5!}31.1pQ afdruldren levoron. De houdbaar-

hoid van stencild"nrkkcn is onbcprorkt, hoowcl men naar golang

d.c gebnrikte kwalitoit papicr mct vcrgclon van do afdruldron

moot rokorleor

99:91:Qli-9l€gg!gglE. Met d.c offsotdruk bcnad.cron wc hot mocst hot
rr6oht6rr d.rrrkrork. Het is earl ?!.g. vlakdrtrkprocod.6, waarbij het

boeld van c1e drr.rkvorrn na bovochtigJnA on boinkting overgezet

word.t op een mot mbberd.oeJr bcspannon cylj.nd.er en vervolgens

van dit rubberd.ook op papier wordt afgcdnrkt. De afdnrkkon zijn

mooi scherp en rijk aan contrast. Goed. offsotwork kan ovon gocd.

van lcwalitoit zijn a1s boekd.rr"rk.

De d.ru}rrormen rijn d.oorgaans vervaardigd. van clun metaal (moosta-I.

atuminium of zink) of ook van mct oen metaalfoelio of plastic-
1aa6 voorzien trmPier.
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Dc offsotdrrrk brengt het genakkelijk tot 50.000 Pn mser a.fclrrrkkene ;

bij spoaiale drukvormon tot 1O0.OOO, doch kan ook reed's blj op-

Iagen van )O e 1OO oxomplaren rendaiol zijn. Doordat via foto-
grafLscho vorvaardlsing van d,o offsot-e'.mkvorm ook bostaande .o',

origlnolen gomakkolijk ovorgonomon ktuuron word.crq loent tleze ]

worlr:nijzo zich good voor hot bordrukkon van bostaarlclo boekon,

rapBorten, ots. Do ontwlkkoling van d,o offsotproood.6ls is ro 
,'

onol, dat o.1. bohalvo voor zocr kloinc oplagon d.e andero kao-

toordrukvormon in do nabije tookomst gohool d.oor offsot vor-
drongon zuLlon word,on. Do kloino oelegon, zPllon dgn, volyaPrtli{g
word,m ln fotooopic. ovontuool in diazocopio on d.o rost in
offsot.

99:gSlDggggggllg3logggllg: Bohal ve do vormonierul dts"ingsproco d6 r s ls
voor hot literatuuronderzook ook do roproductio van groot bolang.

De @ is oen veoS.zijdig Sobied. on kan moolliJk Ln

zijn goheol in hot kader van d.it rapport wordon behandelcl. Do }ozor 
l

zij vorwouon naar de N.I.V.E.-uitgavo ttBeproductlo- en dnrktoohnielc

voor kantoorgebnr5Jcrr (pubL. no E l2!, z,i,) ! naar het tManual on
:

documont repro&rction and. selootionrf van d,o F.I.D. (p,rblo rloo 264t

f 9581 3 cLLn. )r dat losblad.lg ls on pcriodiek worclt aangornrld, on 
.

tonslotto naar clo tontoongtoLllngs- on fabrikantonoatalogi op hst
gobletl van do roprografie, Hot Ngdor]a^nd,s Oenootsqhap voor .DP,crrrroql-

reproduotlg kan bovonclien aLLs gowonsto inlichtlngen vorschaffon. l

99r9.?:91e-r'g!gsSaliegEg-se!'bggP3-gtJSleesgs*ggg!es1*. .!slgs.&!ggg:
fisoho, wog }<urursn rrrijwol alle clruknormon voor lichtd,nrkr stoncLl-
tlnrk on offsotd.nrk verrraard.l,gd worclen. In vo].e govallen ts dlt ,

goodkopor on zokor moolsr dan d.o d:irooto vorvaardiging van ds

d.nrkvomon. Volo instcIlingon zijn dan ook vrijwol gohool tot
doao lncllrooto mothod,e ovcrgogaano

Voorts zijn or tal van roothod.on, orn hctzii v:ia oon nogatiefl
hotzij dlrect, loeebare copio6n van orlginolon to vorvaardlgen.

qg:E:.9f:9}l&SgSigfryc Do $!9ggg{g speciaal da 2.s,. d.aslloht-EnolcolLo

is voor kantoorgobruik roode rruiJ algemoon in gobnrik.

Do oohto fgtocopio workt mot en is '&ion-
tongwo}ge tameliJk kostbaax. Do 1lrljs van nogatiof on positiof-

. 
matorlaat ls ongovoer goll jk en bod.raagt mstrooks 4O ct. Por
pagina A ). Bij do fotocopie, dio van slk willekourig ortgineel
gomaakt ka,n word.en kent l[ol1 orttrr de z.g. @
en do reflormsthode.
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Eot orlgineel moot voor d.o doorllchtingsmothod.o gggEIgE@ ztin
sn slechts 66nzijdig bodn:kt. Eot Lioht valt uit de lichtbnon

door het originool op het f.ichtgevoolig materiaal. Na d.s be-

licbtlng wordt ontwiklceld., gcfixoerd" on gespoold.. Deze gang va'n

zakan kan door eon snel-proood6, dat d.e 3 gonoornd.o hand.olingen

combtnoert, vo:nrangen word.on. \IIo vorkrijgen dan een lossbaar

nogaticf,, dat oventueol door dc boworking to horhalsn tot loos-

baar positi-ef omgovor:rnd. kan worclon.

9,fu0?:9ltgi-Egglggtlo: Do sneloopio borust op hot z'g' ovordracht-

prl,ncipo. Hct bolichto vcl mot halogoonzilvoruratoriaal word't to-
zamcn mct ocn spooiaal goproparoord. vcl papior door d.o ontwlkkpl-

machino govoerd. Nadat boid.o papioron 30-60 socondon mot clkaar

in contact zljn gowoost wordon zij gcschoiden cn hot laatst aan-

gobraohto levort d.o positiovo copio op in eon zwart of, sepip-

kler:rig halogoonzilvorboold.
volgons dit ovordrachtstrnlnoipo kunnon thans rod.r tot 15 af-
d.nrkken van 66n negatiof direct gomaakt wordon in godonpt clag-

Iicht.
I'Iaakt mon voor hct vorvaard.igcn van hct nogaticf gobruik van hot

&.g. Ionsovordrachtprincipo, d.an }arnnon vorgrotingon on vorkloi-
ni.ngon motoon bcworkstolllgd. word.on op hot negatlofpapior on vor-

volgons tot 1! copioBn in do ovordrachtmachino gomaatci wordon"

Voor d.o vorsvaard.ig:ing van moerdero z.g. dvlorgoopio6n kan mon vall

tlit proced.6 mct suoces gobnrik maken'

08.02.01.03s Bofloqrcthgdo, Do qqflgiraothodc. mocton wo toopasson als
r.re;;*;r-r= +

hot originocl twoozijdig bod.mkt is of indion d"it gigg (volctoond'e)

trq,nsBarant is' Eot Iicht valt nu corst door hot lichtgovoollg

mato11J Uoor, (dc govooligo }aag togon hot to copiUron tLocrrnont)

on vorvolgons op hot documont. Van dit laatsto wordt door do on-

bodnlkto ged.ooltcn mgor licht toruggokaatst op d.o govooligo 1aa6

dan d.oor d.o bednrkto tokstsn on zo ontstaat na ontwikkolen,

fixoron on spoolen eon EJliofiolboel.d- (nogatiof ) copio' Dozo rcoct

nu mot d.e d.oorLiohtingsmothod.o bewerkt wordon om oon lsosbaar

Positicf to vcrkriigen.
Kan tlus bij d,oorlichting mot 66n bovrorking son loosbaar nogatLof

vorkrcgen wordon, bij d.e roffo:oocthode zijn altijtl twoo bowor-

kirrgon nod,ig om tot leosbaar matoriaal tc komon.

Dozo beido Ergr contaot-rnothod.on lnrlxnen zotrol in d.e d.onkoro

, kamor ale in (goctempt) daelicht word.on toogopast. Daglicht-

papior is ochtor iets duurtler d'an doka-papior'
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99:93:9h94r-9pgggb9 mgthgtLon' Vordor bcstaan or oon groot aantal too-

passingsmogolijkhod.on in do 3!3@ mothod.cn' MooillJkcr orlg"L-

nolsn (biiv. raot goringo contrastworking) govon blj hot contact-

principe soms niot d.o gowonsto kwalitatieve rosultaten. Dc op-

tisohe methoden biod.on oon gohoLe scala van spooialo matorialon

en,brongon ook in do allormooiliiksto gcvallon uitkomst, mits

oon vakkund.ig fotograaf tor bcschiidring is'
Do optisoho proco06ts geven d,oor micldol van oon lons oon.ggg@!
(ongckcc;rd)' bocld van hct bclichto ori.ginool op hot lichtgovooligo

matoriaaL. Bii hct gebrui} van fitm is clit goon bozwaar, aanSe-

zion dezo doorzichtig is on ,dus omgokocrd. goLozon kan vuordon.

Qn ook bij gobnrik van papicr diroct loosbarc nogaticvo oopio6n

to kriigon kap msn d.e stralongang nogmaals omkoren, door bohalvo

met d.o 1cns ook to vvorkcn met oon spiegcl of !gEg!gi.@.
soepassin8onvanhotoptischprincipozijno.a,deE@
hot gi@, cn ds gigrgE@'
Vord,or do -$g9gg3g!gQg.

o8io2.O1.05r Miorofilm, Do microfilm (mcostal 35 rnni sons ook t5 mnn) is
:-;--&---

oon stork vorkleind.o (oigonlijk mgckoordo) coplo van hot

originool of van oon aantal orig5-no1on (tookhladon). 0m dozo tcr

Iornnon lozon is con stcrko loutrlo of ocn loosapJara?t nodig'

Voor kloine aantallon kan mon volstaan mct do %,g, rrvicworrrl dlo

ook bij hot bekijkon van klourcndiats gobruikt worclt.

Ondcr mlcrostrip vorstaan wo d.o in kortc stukkon golmipto micro-

film. Do films moeiton in ro1lon bowaard wordon, torwijl d.o strips

vlak bewaa,rbaar zijn. Uiteraard kan van c1e microfilmopnalllon

aLtijd con positiovo copio j-n olko gowonste grootto gonaakt

worden.

99r9fuo1:.ofi-Si9r9[l9b9.:. Hot gi€p;[jgp is oon br:trckkolijk gootlkoop

roBroductiomid.del, dat ontwikkold. word d,oor do 1I.8. to Dolft on

in Europa meor on mcor in gobruil< komt. 0p oon fiLmstuk van

mcostalgxt2cmkurrnongenriid'd.o1d.con40-ta1blad'zijdonA4
otrEononen wordon. Do kaart wordt voorzien van oon loosbaro titol'
Voor d.c tckst zoLf maakt mon woor gcbruik van oon loosapparaat'

0p dozo wijzo is.hct nogolijk gchclo artikoLon of godoolton uit
oon book of rapport op 66n microfichc tc zatgtcnr'dat mon son-

voudig in csn kaartcnbakjo systomatisch kan afstollon.

Documontatic-instoll5.ngon; dio hun cartothook qua nrj.rmto rrin b€-

dwangr wonscn to hord.onrlcunncn mot oon vart dozo mothod.en !iiv'
allo fichos, dic meor d,an ! of 1o jaar oud zl}n|'systomatisoh
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op onkolo nicrofichos vastlQggon. Do orlsi.nolen Inrnnon da.n vcr-

word.en t rur_q3e$rchg-. Op deze wiizo

houdt mon do vollodigo bosohikhing ovor de oud,ore gogevons,

zond.or d.at d.cze noolponswaard.igo plaatsruimto irutcmon.

D-o hqudbaarhold J'an allo c?piodna in luclko vorm dan.qok ver-

mot ilvorrcatoriaal, is afwo

enb vold.oondo z word.t bcstood, tisch
Voor postverzending (ook luchtpost!) van d.iklco

hct mioroficho zioh bij uitstok. Vordor oo i-n

d.e vo:m eon groto hocvoolhoid. litcratuur mcd.o

hetgoeur orBo voo! naar ond.orontvrildcold.o land.on

sonsn va.n botckonis is.

rapporten lsent
zeor gecond.onsoor-

to kunnon nomon,

uitgezonclon Per-

uitstok van d.e tookomst to qqq{oar-

gfu9?:lLolf-IIlgfgEggg!: Dc microkaprt bonrst op hotzolfd.o plnoipe' Via

lons on stralonomkoer vrordt con positiof op d,ozolfdo wijzo vsr-

kregen als bij hot microficho, d.och nu nlot op film maar op

papier. Dit principo is vooral in Amorika algomoen ln gobruik.

Ook hier is oon spe'iaal leosapparaat bonodigd'.

9q:g:9}99, -Pggre99gi9: 
Ds .$y3gggojig is ocn positiovo vorklsinins

(ti3v. op lh of d.o holft va.n do waro glootto), wo1ko nog mot

het blote oog lcosbaar is. Verkloint noh vordor (d.o vork}oinings-

factor kan variilron van 1 a 3 tot 1 c 30 b 1 s 40 llnsatr) dan

is oon loupa nodig om tc lcunnon lezon. Do dvrorgcopio hooft als

vooxnaamste voord.oel, dat oen grote hoovaolhoid. matoriaal tot
ocn aanmgrkelijk goringoro oppcrvlakto kan word.en tonrggobracht.

Op halvo waro grootto hooft mcn rood.s 75f" s*nt,obosparing boroikt.
Word.on vool fotocopio6n goroaakt in oon bqdrljf, d.an gooft d,oze

tochaigkeenze1fdo'@ophotha1ogoenzi1vormatoriaa]..
Gaat non tcrlg tot 1 /1O van do waro grootte, waarbij uitoraartl'

eon leostoostel moct v,rord.on ingcsohakold., dan wordt zelfe oon

nateriaatbesparing vax, 9*" boroikt.
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99:9?:931Jg!bg9gg-gr-!e" E-yeLgiegg:ygrliegiggen' Aango z j'on hc t har o-

goenzilvermateri-aal in hot gebruik tar.rolijk kostbaar is, en ook

vaak bij do boworking hct gebnrik van oon donkcrc kannor vergt,

wordon do z.g. d"1azo<ratorj.alon ontwildcold. Dozo organischo vcr-

bindingon zijn klourloos in eon noutraal of zuur roagcrond

mil-ieu. In alkalischo ongovi-ng ontstaan do z.g. azo-klourstoffon.

Zodra d,c diazo-matorialcn word.on blootgcstold. aan ultravlolet
Licht vorliczon zij hct voryrogen zich tot azo-klor.lrstoffon tc

vormcn.

99:92:o?:.9kJieZ9:gg9:1ig!!gglig: Dc di az o-{o 9rI i c}itc,qpte ont s taat nu

op procios d.ozclfd.e wijzo aIs bij dc ondcr 08.02.01.OI bcschro-

von doorlS.chtingsmcthodc voor do halogoonzilvorcopio.

IIct godocltc, d.at tcn gevolgc van dc aanvrozighoid van (a"ri.)

tckst nict mct ultrarriolot bostraald isl is bij ontwikkoling in
alkalisch miliou ln staat klcurstoffon tc vormon on cr ontstaat

oen positS.ovo copic va,n hot originocl. Aan mate riaa"I kost dozo

copio plm.5 cont Por vo1 A 5.

g9:93:93.g3lliggg:Igtlglggp!gc De aandachtiso lozor zaL roods seoon-

clucloerd hobben, d.at hct nakon van oen refloxc,opio mst cLiazo-

matoriaal principisol onrnogelijk is. Hior valt hot - in d.lt

geval ultraviolot - licht nI. 9gg[ d.oor hot lichtgevoelig

matoriaal om daarna door het origineel tcruggokaatst to wordon.

Normaal diazo--matoriaal zou dan reods d.oor hot ultraviolot
omgozet zijn on norgons azo-klourstoffon moer kunnon vormon'

fur d.oae rodonon rnaakt mon mct diazo-materiaal gobnrik van do

z.g. rastemoflcxqnethodo, Het d.iazo-roateriaal i.s hier bckLocd
-u-+

mct een z'g. glglg of I3g@1 d'.w.,;.oo* dunno laag mot uitorst
fijno opcnlngon. (ca. 15.OOO pcr crnt). Yford.t nu hct u].travioLot-

to licht d.oor het llchtgovoclig materiaal geworpon, dan kan d'it

a1loon door dczo oponingon van hot rastor vallon on sfoohts

1Jy'" van het d.iazo<'ratoriaa-I definiticf klourvast makon. Eot nu

door hot originool toruggokaatsto ultraviolotto lioht vind.t

nog 85y'" omzotbaar diazo-qnatcriaal. Na d.c bclichting wordt nu

ccrst d.o strip (hct raster) vorwijd.ord on volvolgons d.c zo$c

Ifooliell ontwik]ccId.. Wo hobbcn dan op procios d.ozolfd.o grondon

aIs bij hct ond"or OB.02.OI.03 bohandcld.o halogoonzilvonmatoriaal

oen spiogolboeld.- (nogaticf ) copic, waanran wo vortrolgens woor

ovonvool positiovo d.iazo-copio6n liarnnen makon aIs wo wiIlon'
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Kost hot d.iazo-rastorpapS.or (in ae wandoling d.o 'rfoeliort gonoomd.)

ongovoor ovenvool als oon vo3. halogoonzilvormato:riaal van hot-
zolfdo formaatl do g49g& kost sleohts p1m. 6 ct. In totaal clus

eon positj.ovo coBio voor ca, Q6 at. }ij grotoro aantallon wortlt

d.i.t vormbllmot halogoonzilvormatcriaal dus stoed's grotor'
Eon prinoipiool nadool van do diazo-copi.c iF: dat zii 13 he.t

licht slooht houdbaar is on tonslotto totaal vorblookt
Verd.or kan zij bijna alloon van contrastrijke zrjvart-wit origi-
nolon on dus rulet of slocht van goklor.rrdo originolon wordon

gOmaakt.

Voor fichos is hct procedd oohter zoor good. brutkbaar; Doze

staan nI. hot grootsto d.oo} van de tijd in hot donkor (gesloten

laclon) on behoeven uiteindelijk sloohts 5 b 10 jaar moo te gaan.

De originolon zijn ir1 dit geval zolclon golclourd.

Ook ln cH.azo-papior kcnt mon het zrgo s[€lcopie-systoom, waar

door ovsrdracht va,n d.e z,g, transferfoolle d,iroot oan cliopzwarto

positievo roproduatio op oon wlllckeurig vo} wit papior vorkro-
gon kan wordon,

9q.O3:9Jf-5glggggllg. Mot do hior gonoomd.e mogoliikhodon kan o.i. vol-
staan word.on, Do voornaamsto prinoipos van do fotooopiodr-tooh-
niok en -apparatuur zijn bohandold on dogene, dio zich nador

wcnst to oridnteron mogo vorwozon wordon naar do gonoomdo lito;
ratuur. Nog 66n moclornoro \rorm van copidron is to noomon, d.Lo

o5r6e grons ligt van do fotocopiol nI. dc z.g. Xor?grP.fio.

Dit ls oon cloctrostattsch proooc16, waarbij de copie op gowoon

papior word.t vorkrogon.
Ecn goproparoord.o aluminiumplaat (of scloniumplaat) wordt go-

lad.on mct statisoho olcctricitcit. Ton govolgo van do boltchtlng
wordt op dio plaatsone waar hot licht d.oordringte hct iononvold.

ontladon, Vcrvolgons word.t or ocn zwart pood.or (koolstof on

Inrnstb.ars) olgcbracht, dat zlch op d.o nog goladon d.oLon van do

plaat vcrzamolt cn dan. oon nogaticve lad.ing hocft.
Een b}ad. papior wordt op d.o pJ.aat gologd on van bovonaf posJ.tlof

geladone ten govol"gc taarrran d.o koolstof zich op d.it paplor a.f-

zot. Vorsrolgons wotd.t d.o afd.nrk d"oor mid.d.e1 van waruto SoflFoord..
0p dazc wijzo kunnon tot zos a.fdrrrkkon verkrcgon wordonr dlo

sohorp gotokontl zijn on onbotrnrkt houdbaar. Aangczion do ontLa-

ding door j.nworkirrg van licht, d.at tia con lons vanaf hot orfuI-
nool golrojoctoord. worttt gcschiod.t, loent d.ozo werkwijzo zlch

j
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ovcnals d,o prismamcthod.o on hct lonsovordracht-grooOdd voor Vox-

groting en vorklcining.
Do koston van d.it soort coplodn vrord.on vormoLd. als oa. 4o

Pfcnlig voor ! copic$n. Door hot gobnrik va3 transparant pa-

pler }crrnncn op d.ozo wijzo ook nogatiovon gomaakt wordon.

Hct procod.6 is ook bruikbaar voor offsctplaton.
Eot bosohrovon prooos kan uitoraard ook vol-automatisch

VorlopCn, d.oor vooraf oon microfilm to vcrvaardigon Varr do

tc copi.drcn positiovorlr

In dit goval word.t oon rotcrond.o soloniurntrommol gclad.on on

hicrop oon bcoLd goprojoctoerd via do microfilm. Ioor dozo

projoctio kan dus woor vcrgroot of vorkloincl word.on naar bo-

hoofto. (Uitoraard kan d.osnoods ook via de spiogolroflerurothocLo

of d.oor middol van tr11.ismars oon boold van oen origincel diroct

op d.o rotorcndo tronnol goproicctCIord worden).

Vfaar nu licht op tle trornme]. vaLt word.t dozo ontlad'on on ondor

hot d.raaion wordt hot kgnsthars-koolstofpoodor op d.o nog gola-

don d,elon van d.o trommel Sohocht. Vorvolgons pag,soort dozo ssn

ovonoons rotorendo papiorrol, wolke van do andsro zijd'o omge-

keord. goLad.on wordt, ten gevolgo wearYan hot bsoltL van de

tllorunoL op d.o papiorrol ovorgaat.

De papierrol Loopt nu door hot fixoorappars,atr te::rntijl d.e

sclonj.umtrommol doord.raait om na volled'igo ontlading vJeor

opnieuw goladon to word.on voor do volgond.o afdnrk, 0p deze

wijze ka11 d.o gcholo trommolopponrlakto bcnut.,.'rruordon ct1 Wordt

eon continu-productj-o van copj-cun vorkrogen'

Dcze r,vorkzaaahoalon (dus hct makcn van.993l3.b transp?ra'nten

- wolko bijv. do r1:i zo-foolies lcrrnnon vorvanSon - on g!$g!;
maetors) wordcn in Nod.or1and. in loond.icnst vorricht d.oor d'o

rrRank Xorox divisiontrl Brouvrorsgraoht I24 to Arnstorda,m'

l'
l,

L

i
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O9s Sronnen op enkele sDeciale vakgebj-ed.en.

Naastdea.1qggre@(zieond.ero4)word.enhiernogenke1especia1e#

vakgebied,en behand.eld.. De gegevens beogen niet een compleet overzicht

te geven, d.och v,re1 d.e voornaanste referaattijclschriften en tijtlschrif-

ten met vakbibliografie6n te vermelden, alsmede d.e grote documentatj-e-.

instellingen.
Bij de selectie is uitgegaan van d.e ged.achte, d.at d.aar onze cursus voor

med.ici word.t gegeven, het opsommen van de algemene medlscbe vaktijtl-

schriften - ook al geven d.eze literatuuroverzichten en bibliografie6n -
overbod.ig is, d.aar aangenomen mag worden, dat deze bekend- zijn. Het

medisch tijdschriftenoverzicht is d.us in hoofd.zaak beperkt tot d-e

ref eraatti j d.schrif ten.
Sociologle en Psychologie zijn op d.it puntrevenals trouwens de

Sed.rijfswetenschappen, uitgobreid.er behand.eld.. Hier mag nI. een geringere

bekend.heid. met d.e tijd.schriftliteratuur worden ond-ersteld.

Een moellijkheid d-aarbij is, d.at in d.e sociale v;ietenschappen de grenzen

in de practijk niet zo d.uidelijk getrokken worden. Zt zal men onder

ttsociale vretenschappenrr in de ene publi-cati-e een sterker economisch

accent, in een andero pubI5-catie weer een psychologisch of beleids-

ad.minj.stratief accent aan kurinen treffen. Aan d.e periferie ontstaan

hier vee1al overlappi-ngon. In bepaald.e gevallen zal men er d'us goed-

aan doen ook andere tijd.schriften d.an hier a1s "sociologischrre
ttpsychologiscbrt etc. getypeerd. te raadplegen. Voor zover mogeliilK zal

bierbij d.e alfabetische ind.ex behulpzaam zijn.

O9.O1s Med.iscb.
+-EE-

Quarterly Cr:mulative Ind.ex Medicus. (Quart, Cum. Index Med-.).

A.merican Medical Associ.ation, 535 N. Dcarborn St.r Chicago 10r nL,
u.s.A. (tgzl-tg>g)
cument lj.st of medlcal literature (cug. List Med" lit.)
Supt. of Documents ,U,S. Government Printing 0fficel tffasb.ington 25

D.C. r U.S.A. (]g+t-tgeo)

De euarterly Cumulative Ind.ex Med.icus (doorgaans ttlnclex Medicusrr

genoemd.) ontstond uit do beboefte, de lopencle publicaties in
maand.elijkse overzicbten zo kort mogelijk na verschijnen ter beschik-

klng te steI1en. Deze is ontstaan uit d"e z.g. .Ig}gEgg&lEL
a ouarterly cLassifj.ed. record- of tho cument med.ical literaturP
of tbe vrorld. (New York).



Deze versoheen

Ser. I 2L

Ser. II 18

Ser. III 6

Ser. IV
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als volgt:
VoI. 18?9-1899

Volr 19o3-1920

Vol. 192L=1927

1950_

Van IB99-1p02 verscheen c1e fnd.ex med-icus niet. Voor deze peri-ode is
men aange$rezen op de Sib1iographia med.ica (fnaex meclicus)1 uitgegeven

d.oor bet Institut d.e BibLiographie te Parijs (fgOO-fgOe) eu op d.e

Inde,x me*icus novus (Ind.ex med.. nov'), rvelke te lVenen van 1899-1900

verscheen. Deze beid.en teza,nen zi jn echter aarulerkelijk mj-nd-er

vo11edig.
In L926 vrerclen d.e Ind.ex Med.icus en de rrQuarterly cturulative to

or:rent med.ical litoratr:re, Ituitgegeven door d.e American Med.ical

Association van J:}LS-L926 (Quart. Cum. Cur. Med.. Irit.,) samengevoegd

onder de naam Quarterly Cumulative Index Meclicus, welke verscheen van

L927 tot 1959, }leze Laatste geeft auteurs en trefwoord-en in 66n

register, terv;"ijl de oude Incle= Med"icus afzond,erlijke auteurs- en

ond.erwerpsro sis ters bevat.
Zoekt men op schri jversnaam in d.e Quarterly, d.an vind.t men de gewenste

worden en r1e titel bij de betreffende auter.u opgezocht word.eno

tr'fant d.e teksten, clie men op trefwoorcl vind.t geven slecbts d.e korte

inboud. weer en kunnen niet in plaats van de titel genoteord. worden.

Er bestaat eon grote acbterstand. in d.e verwerking van het materiaal.
De in het jaar 1959 verschenen laatste uitgave bevat werken ult het

trryeerLe halfjaar 1955.

Voor de @ is men d.us aange\lezen op d-e Cument lJist

of med.ical literature en op Ser. IV van d.e Ind-ex Medicus. De Current

Ilst begon in 194L a1s vrekelijkse aanvrinstenlijst van rle ilNational

Iribrary of nedicinert betreffend.e publicaties, c1j-e geschikt v,iaren

voor reproducti,e d..rrrrve microfilm. )e oerste d.elon zijn niet zo vo1-

J.ed"ig en minder overzichtelijk ingedeeld. d.an c1e Quarterly Cumulative

Inclex Med.icus. Deze laatste verdient dus tot 1!!O d.e voorkeur.

Van dit jaar af (Oee1 19) werd. rLe Cument I:ist ui.tgebreid. en beter

geord.encl, te:rrijl hlj maand.elijks ging verschijnen. De achterstand.

ln de bevrerking bed.raagt clan slochts 2-6 maanden. Van 1952 af
verschijnt de Cument List in $g[g- de1en. Eet eerste d.eeL geeft

een overzicht van c1e inhopd d.sl verwerkte tijd.s,chri.ften. alfab9tiich
seordend en doorlopend genunmercl. Eet tv,reecle cleel bestaat uit eon'

ond.erwerpregi,stpr (met korte inhoud. en de ntrrnmers Van d.ee1 I)
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en het derd.e uit, eon auteursrogister. (net alIeen d'e nummers van clee1 I)
Ealfjaarlijks (.Iarnrari en JuIi) bovenclien een glgligg onderurerps-

en auter:rsregistor, zoda,t j-nbinclen der maand.eLi jkse registers overbod-ig

is. 3ij het zoeken op trefwoord. (d.ee] II) of op auteur (Aeel III)
noteert men hct @Lr om vervolgens in d.eeL I d.e titel te vinden t '

Na 1950 geeft de Index Med.icus (Ser. IV) d.Et.vo maand.elijkse afleve*

rlngen snoLle informatie.. Retrospeotief literatuuronderzoek gescbied.t

via de Crlnu1ated. Inde,x Med.icus (Crr*. Inclex Med..), d.ie het jaarregister

van de Intlex Med.icus vomt. De titels verschijnen thans zowel in bet

ond.erl,erps- als in het @ (a:.t taatate holaas slechts op

naan van 66n - cle eerste - auter:r). In andere talen dan Engels gepu-

bLicoerdo titels zijn in het Engels vortaald., hetgeon belaae. OoelltJh=

heden oplevert voor het vaststellen van c1e titels in cle oorspronkeliike

t,aa]..

Daarnaagt bestaat d.e z,g, lfnC.ex-Catalosue of tbe Lilrarrr of lh9
SgrgeorrGenetalt s OfJice5 U.S. Arn11r, Vfashington ( fnd,ex-Catalogue)p

Deze @ omvat c&. 1.50O.0O0 boeken en ca. 4000

voor med.ioi belangrijke tijd.schriften. De bibliotheek heatte oorsprolF

kelijk trlrlbrary of the Sr:rgeon-Generalts Officerr, vervol6jens rrArmocl'

Forces Med.ical Libraryt' (mn), vervolgens ftArmy trfied'icaI Libraryrl

(mri,) en thans ilNational L,lbrary of Med-icinert (m,lf).

Er verschenen 4 Seri-est

Lst series vol. 1-15 (n-z) 1880-1895.

2nd series vol. L-zL (a-z) rgge-r9r5"

3rd series vol. 1-r0 (n:Z) tgtS-tg3z._

4th series voI. L-lL (A-Mn)1935-1956,

3oekenentijd.@zijnerinverwerkt.Jaar1ijksver
schenen enkele Letters van hot alfabet om zod.ra d.e Z bereikt was fleer

blj A te beginnen met d.e nieuwo aanwinsten.

Sgeken staan zowel op auteur a1s op trefwoorcl' vermelcl9

Tijd.pcbriftartikel.-en slechts op trefwoord. (en vorvolgens op auteur

alfabetisch gerangschikt). Tij&scbri.ftartikelen tcunnen d.us slechts

op trofirvoord (ondert'erp) en niet op auteur opgezocht word.en.

Dissertaties zijn met een ster vermeIcl. Van d.e auter:rs ziJn korte

bi.ografische gegevens opgenom€ru'

Voor het opzoeken var. v66r 1BBO versohenen boeken moeten alle Series

d.oorgenomen word.en, als h.et gezoobte niet in d.e oe:rste Serj.es worttt

aangetroffen, aangezien in d.e volgend.e Series ook and.ere boeken zijn
oBgenomen, d"le later aangesohaft word'en.

1
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Tussen 11926 en 1932 ontbreken in rle dgrcle Se,rie de ti jclschriftartike-
1en met d.e beginletters Ge-L. Deze gaping ls ged.eelteliik (tot letters
Mn) in d.o vierd.e Serie aangevuld. Een verder aanrmllend.e Sorie t is
in voorboreid"ing.
Ieze catalogus van 66n d-er allergrootste medische bibliotheken ter
vrerelct- kan voor retrospectief literaturrond.etzoek van grote vraarcle

zitrn, Voor d.e lopend-e li-teraturrr blijvon vrij naast de speciale

referatenblad-en aangewezen op de Quarterly Cumulative fnd.ex Med-icus

en cle Cument List.

Me diz ini.s cher Lite raturnachvre is.
3erlin C.Zs (Neue Grtlnstr.lB), Verlag Vo1-k und. Gesund.heit, 1952-t

maand.elijks. Refereort ca. L000 tiiatschriften. )s 0ost-Er"ropese

literatrxrn' volled.iger bestreken dan 1n andere referatentijd.schriften.
Uoerlijk hanteerbare j.nd.ox. (per nr goecle zaakregi-sterse cloch geen

auteursregister. fs ongeveer een jaar achter met de bewerking.

Ref eraatti id"s chrif tenr
Dezo kunnen hetzij een algemeene hetzij een @
karakter hebben. Ook d.e overzichtstijd.schriften (ttReviewst') zou men

tot zekero hoogte rlaartoe kurmen rekenen. Het referatentijd.sohrift
geeft titels met korte excerpten; het overzichtstijdschrift d.oorgaans

critisch literatur:ronderzoek (aoor d.e critische selectie - vraarbij d.e

selectiecriteria overigens vaak in het clulsterblijven - liladjls minC.or

vo11ed.ig. Zie d-e critiek van H. Raettig in t'Sakteriophagie L9L7-L956.

Zugleich ein Vorschlag zur Dokumentation r,vissenschaftlicher Llteratulttre

Stuttgart, Fisctrer Verlage 1958) .
Enkele belangrijke algemene referatentijcl-schrlften zijn or&r t

Abstracts of world. med.icine (Atstr. V[or1d. Med.'), uitgogeven door de

Srltish.Med.ical Association, 3.M.A. House, Tavistock Sq.y Lonclon W'C.1t

England.. Sed.ert L947 . maantlelijks. Refereert ca. 2OOO tiid.schrlften.
Abstracts of Soviet Mediclne (Zie later oncler I'Excerpta Medicart)

Abstracts of Japanose Mellfejlne ( 1d-em

Inter4glionaL med"ical dleosta a montb.ly abstract journal of cr-:rrent

literature.
Hagerstown (Uaryland) r II[,F. Prior Companye maandeli jks.
Jaarlijks cumulatieve index. Geselecteercle titeLs op het gebiod. ilor
geneeskrrncl.e en C6rpaecllatrie. Informatieve excerpten van uiteenlopencle

omvang en lovalj.teit.
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Japan soj.ence reviewn nedj-oaI ,scienoes. ibstracts (Jap.Scl.Rev.l[etl. ;

Sci. Abstr.).Uitgegeven.d.oor Gih.od.o Co. Ltd., I Akasoka Tametkel

Minato-tr(u, Tolgro, Japan.

Me{LcaI Abstractg (Med.. Abstr. Philad.elphia). uitgegeven door 8z!.
Isestern Savings x'und. B1d.g, 3road. and. Chcstnut Stag PhiladelphLa 7t
Pa., U.S.A.

Med.iqal d.igest.A mon_t_hly_,gffvey of curront medic

(Mea.. Digest London). Uitgegoven rloor A.S. OrConnor and. Co, l2t Grayrs

Inn. Rd., Lond.on Ttr,C. 1r England.

Medizlq der Sovietuqipn_un$ .der Volksclemokratien im RefeTat
(Mea. Sovjetunion Volksd.em,), Uitgegeven door Ver1ag Volk und. Gosunclheltg

Berlin.

Voor d.o oud.ere publioaties. dus voor retrospectief Literatuurond.erzoek
beschikken ure overt
Jahxesbcricht Ube

Med.loin (Serfin) LB66-1916. (Jb"r. Leist. ges. Mod.),

Retrospeot of prEgtical mod.icine-Pnd surgery (Retrosp, Med..) 18JO-190L,

Schml.d.trs.Jahrbiicher cler in- und. p.uslElnd.ischon Medizin (Leipzig-3e6)
1834-1914. (smicltt s Jb. ).

(Serrin) LB65-:,:9L5 (zat. med. wLssc)o

' Enkele v, a.kspecialistiscEe Jeforaattiid.schrif ten.
Yoor cle moer vakspoclalistlsche referatenblad.en za,l men in voorkomend.e

gevallen het boste een boroop rLoon op cle hulp van een goed.e clocumen-

tatio-instelling om c1e weg te vinrl.en. Er bostaan zoveel referaattijd-
schrifton, d.at het niot mogelijk j.s d.eze hier op te sommen. We moeten

d.aarom mot enkele der meest bekentl.e volstaan.
Ercereta Mgd.lca (cliverse secties.Zie La*er oncler rttrlrrcerpta Modioatr).o

th'elrl clevelopmenjt abstracts.
Iafayette, Purclue University.
Diary soience alstractg. Uitg, c Cornrnonwealth Agrioultural Sureaus,

tr'arnham Royal, Eng1and..

Aberrleen t L939- Maand.elijks.

tr'-ood. scienge abstracts. Opgenomen int Journal of tbe scienco of food.

and agriculture. 1929- Maandolijks.
Nutri-tionrAbs.lraotF ancl reviews. U5.tg.t Commonwealth Agricultrrral'
Sureaus, Farnham Royal, England..

Aberd.eonr 193L- 3'.naanclelijks.

.-...: L. .- : -,,-., .... ".,.-1,..-.,.]i-,t-
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Diversen:
Ansrican Journal of 1\rb1{.0.- Eea].tb and. the Natipnr s.Eq?LtF.

New York, Pub1ic Eealth Assoclation, maandeliJks.

Bibliograf ieEn en boekbespreklngen.

Keesinar s med.isch archief
A^msterdam, 1954-. losblaclig.

Men lette ook op soms uttstekend.e onclervrerpsgewijze llteratuur-
onclerzoekj.ngen in d.e vakblaclen, zoals bijv.l
HirschEers. E. A list of..revievr.articles on oancer research (tglt-tg>l)
in cancer Res. !f (rg>f) 7745,-

3ibIio grafiedn. Congressen. g,erz ichts ti jd'schrif ten. Ti jd.schxLften-

lijsteq-etc,:
Eiervoor vrord.e verhrezontaar de volgend.e brorxtenl

A list of scientific ancl iechnicjrl sgJ:iaLs. cumently recetved. by

the lribrary of Congress.

ifashington, L95O.

Ca. L3.000 lopende serle-pubLtcatios op het gebled. d.er natuurweton-

schappen, techniekl lantLbouw en mod.iciinen.

Arteltn W., E. Eeiscb.kel und. C. Sleh.mer. Perioclica med.icai

EiteLabkiirzungen med.izinischer Zeitschriften. 4e Auf1.

Stuttgart t 1952. L2.624 titels van na LpOO verschonen tijdsohriften.
Blbliography of Med.loa1 Reviews. \tashington, Natlonal Library of
Med.ici.ne, 1956-
Council for lntornalional oreani?ption of .Doed.ical spieno.gE.

Bibliography of international congr€sses of merlica1 scienoesg prepr

bJI I[.J. Bishop.
0xford., 1958,

Dircctory of integnational sciontific organizationst 2nd' ed.

Paris t 1953r Eieri.n 26Q otganisaties beschreven. Oncler rrApplied

gciencesrt o.a. Med.ica1 sci-enceg.

,Gnutschewa. YI..W,- Sibllografija sovetskoj medicinskoi bibliografil
(t9t7-tg57),
l,eningrad, Gosud.arstvennaja publl8naja biblioteka, 1958.

Gui.d,e to Russian Medical L,iterature
Washtngton, Government Printing 0ffice t t958.
Public Bealth Servioe Publications, No. 602.
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Eawklns. R.B. Scientific, nedical and. technj.cal books, published. 
:

intbeUnited.States9ase1ectec.1istoftit1esinprintwitb
annotations; 2nd od.. Washington, 1958. . l

3.e d.ruk, titels van 1930-1944. Supp1. 1r t945-L948. Supp1. 2z 1949-L952,

Systematische indelingl scbrijvers- en zaakreglster. Bsvat een lijst
van i.,nrerikaense uitgevers
Inke, G. Quellen medizinischer Literaturangaben r:nd. Method.ik ihrer
Bearbeitung.
Jena, Gustav Fischer Vorlag, 1950, L65 blz.

Uitstekend bronnonoverzicbt met toelichtingen. Auteurs-en .ged.etailIeerrI

zaakregisf,s3. lVarm aanbevolenl

Mackay. E.M. and. Ir.L. Mackay. Annotaterl list of revielvs in med.icine.

Annual Rov. Med.. I G956) 499-564.
MaloLBs. Ir.N. Los sources c1u travail bibliograpbique. T6me 3 ("pu-
cialo bibliografle6n over rrsoiences exaotes et toohniquestt).

Eierln or&. Chemie, 3ioIogie, Zo?l1ogie, Geneeskrxtcle, Farmacie.

Morton. L.T. Viorlcl meclical poriod.icalsl znd ed.L957.

GenEve, TU.II.0.-U.N.O.S.C.O. (+A+f titeLs met register)

imith. W.A,. F.L. 4ent and G.B' S-Li'attJcn. A worId.-list of soientific
periorlicals, publishecl in the years 1900-1950i 3rd erL.

Lond.on L952, j 50.000 tijrlschriften in het bezit van 247 Elngelse

bibliotheken o,a. op meclisch gebied..

The Bibliosraphic fnclex. A cumulative bibliography of bibLiograpbj-esr

New York, E.\11I, Yrlilson Co, 1938-

a

Columbia, Lg52-, {-mq,ancleli jks.
Eierop gebaseercll

Seatty. J.Ko and.V.L. Beatty. Vital notes on medical period.loals;

five year oumulative index 1952-L9r7.

Coh:rnbia, 1958. Geeft ca. 350O titels.
TferneT. Er Entv,ricklungsgeschichte und. Sibliographie dur rr&rLtil-
kund l-icbsn 3ibli o graphion.

Frankfurt Mainr 1957. Diss.
III.E.O. Cument inclcxing and. abstracting periodicals in the medioal

ancL blologioal soiencest an annotated" f-ist; znd ed.

Genbve r L959.
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Rand.sebicC.ons+

Birrlogical Abstracts (liol. Abstr').Uitgogovon door Univorsity of

Ponnsylvania, 3815 $Ialnut St., ?hi1ad'oLphia 4e Par, U'S'A'

Sed.ert 1925t maanclolijks.

Yan 1939 af vcrschcnen in p secties. Na 1953 nog 5 sectiess

A. Genoral biologf. B. Basic.mcdical scioncos. C. Mlcrobiolory,

lmmuno1"ogy, public boalth. D. Plant scioncos. E. Anima1 sctenccs'

Auteursregister Per iaar.
Ch,enical Abstracts (Cbem. Abstr.) nuitgegeven door American Chomical

Sooiety, 0hio State University, Co1:nbus 10, ohio, U.S.A. (seclert

190?)

Chemisohcs Zentralblatt (Cbem. ZbI.).Uitgegsven iloor Akad'emie-

Vorlag und. Ver1ag Chemle; Berlin - I[einhcim. (sed.ert 1B3O)i.

Deae beide bladon goven vooral informaties op chemisch terreln,
rva&ronder echter ook voel farrnacie (geneesmid.C'e1en). Eon goed

overzicht van alle belangrijko referaattijd.sohrifton ln de gehele

wereld op d.it gebiotl goeft het artikol van Earold Oatfieltl and

Setty Reynolcls Ernilio ,tsome asBeots of search.ing ln the tical

Literatule, Roferonce frlnse benefitgl.In: American Documentation

1958r 238-72,

GoXter. A., Inventaris van period.ieken

aanvrezig in Ned.orlandse bibliotheken.
A.msterd.am t 1951.

Graba^m. E.C.o an* M.Mi Mul1oR.

Rehabi litation literatur e ]-950-1955 i

med.ical care, ed.ucation, emploSrmentt

handioapped. ohildron and aclults'
New York, Mac Gravr-Ili.llt 1955.

op ob.emlsch, en verirrant gebiedt

Eospital nistrati tl A so

lllashlngton, 1956.

List of perlodicalsr abstracted. by chemical abstraots L9r6.

Easton, Pa.2 Lg57. Jaarlijks supplement. vergoirijnt om de 5 iaar.
Period.ica obemioas Verzeiohnis d.er im Chomiscbon Zentralblatt

roferierten Zeitsohriften; 2. Auf1. Ifisinheimt L952'

Rividro. M. Rehabilitation of the handicapped.g a bibliography

L94O-1946. 2 Vols.
New York, Nat. CounciL of Rehabilitation, L949,

Rehabilitation litteratur? 1950-1955.

New York, MacGraw-Ell1, L9r6.

A bibliographlo revlevr of the

vrelfaree and PsYchology of
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trlstellinee+ voor ggdische documentatiol

Ourctfgt(g4. Zuic'.wa1 831 rs-Gravenhage.

-

Eier bevinclt zioh o.a' cle gentrale Med.isohe Cataloeqs, d'e enlgo

j.n Neclerland. Belangrljk is ook de verzameling med.lsche pqoef-

schrif:be4, teruggaancl tot 1834 .

200 med.lscho tijd.sch.riften vrorden regelmatig geclocumontoercl (a1166n

titelopgave, g66n oxccrpten!). 0p d.eze fiobos kan mon zlch d.esge-

vrenst abonneren e f. O,OS per fiche. (zowel op a1Le, als op d'ie

aangaanrle spociale onclenverpenL Een ls
aanwezig in d.e med.ische bibliotheek van het Acad.omisch Ziekenhuis

te l.,efulon.

Service! 0p schriftolijke of tel.efonische aanvragen word't een

llteratuurlijstJe toegezonclen aangaande het gevraagd.e ond'erIrerPr

Vta cle CentraLe MreCisohe Catalogus worrLt vastgosteld', in weLke

bibllotheek ln Noclerland d.e betreffonite tij'Jschrlften aanwezig

zi,jn, (Voorbeelden van ond.er:vrerpen biJvl |tpsych.ische afwijkingen

bij multiple sc1eroso,,, rrniertuberculose'rl tt66nzijdige gynaeco-

mastiarte ttvitamine D-resistonte qachitistt onz.).

De service l'rorcr"t verlcentl aan daarvoor i'n aanmerking kOmend'e

personen in d.ionst der Gomeente t s-Gravenhage g aa,n leden van de

vereniging ltMecliscb en Pharmaceuti.sch Leesmuseum en 3ibLiothoekrr.

Contributte voor hu:isartson, tandartsen, apotbekers etc. f. 2Or-
per jaar. Voor specialisten in t s-Gravenhage en c1e rand'gemeenten

f . 25t-- on claarbuiten f . 2Ar*. Voor alinischo assistenten fL l0l-
en -voor stud.enten f . 5t* por jaar. Collectieve lidmaatschappen van

ziekonhuj;zan, inclustrieEn enz, zijn mogcLiik. De contributie worAt

clan voor elk geval door het bestuur vastgostoLd'

Excerpta Medicar

Eerengraoht 119-123 ilmstordam'

Deze instolling werd. ln !947 opeericht als Docf,rmsntatieq?ntrr:n voor

med'j.sche literatuur. De aanloopkosten van cleze j-nstelling bedroegen

over de jaren 1;947-tlO ruim f, 1.3OO.OOO.- b fonats perd.u. Ook

thans ontvangt men regelmatig rulme subsirties. llhans beschllct men

over 22 secties.

.,i-'.-Lu,,.*,
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excerpten.

.?., Ptysio.logy. Piochemistrrr ancl pharmacolory. .Iaarlijks ca. 5?00

. excotrpten. 
,l

fo Entlocrinology!- Jaarlijks c&o 22@ excerpten.

4. Mod.ical microliologyo immunoloay and. serolorsr. JaarliJks ca. 3B0O

. oxcerpten.

5. General pathology jlncl pathologlcal anatonty. Jaarli jks ca. 3?0Q

excerpten,
6. Internal med.icine. Jaarlijks ca. '[]00 excerpten.

f. Ped.iatrics. ,Taarlijks ca. JJOO excerpten.

Sl N,er:rolo*'F and. ?syqhiatrr. Jaarlijks c&o 6lO0 exoerpten.

!r Surgery. Jaarlijks J20O exoerpten.

10. Orthopaod.ics and. trarxratologr. Jaarlijks ca. 15@ excerpten.
11r Obstetrios and. ry]laecolopsr. Jaarlijks c&r 2100 excerpten.
L2r Oto-. rhino-i laryngolosr..Jaarlijks c&r 22O oxcorpten.

111 0pF,talmologyn Jaarlijf,g c&r 1B)0 excerptenr

}L. Dematologr and. veneE:cgloelqrlaarlijks ca. 3300 excorpten.

llo Radiologv" Jaarlijks c&r 2{oo oxcerpten.

15. Che.st cr.iseases" JaarliJks ca. 2800 exoorpten (in f956 bolangriJk
uitgebreid.).

lfi Cancer., Jaarlijks !2OO excorpten (b"gonnen.in 1953).

18. Public. hea,lth, socj-al merliginc anrl bysi.ene. JEr,ar1ijks cor 39OO

. excerpten. (begonnen in 1956),

19. O-afdloyasculaq4i-Leqqe.s. Jaarli jks ca. l{00 excerpten. (begonnen

. in 195?).
p. Behabilitation. Jaarli jks c&r l0oo excerpten. (begonnen iJl L95B).

21. Gerontolo#l,nc1 geriatrics. Jaarlijks ca. 2O0O excerpten. (beSonnen

in 1958).
22. fir.uap cLevelopmcntal biolo$f. Jaarlijks c&r 20O0 exoorpten,

(bosonnen in 195L)

Speclale periodioken:

Abstracts of JaBqJnoso Mccr-icinc. (begonnen in 1960). Gericbt op zowel

rLe theoretische,als cLe clinische ontwikkeling. Gogevens ult ca. 5OO

Japanse med-lsche tijcLschriften, geselecteercl ult het'nrekelijkse
Japanse tijd.schrift 'rlgaku Cbuo Zassbi'r (Japanse med.ische exoerpten).
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AbqtXacts pf Soviet Modicine. 3-maancleliJksg ca, 2lOO b1z. per Jaar

met jaarlijkse auteurs- en ond.erm'9rps5.ndex.

Poliomvelitls Abstracts.
Cgrlaor Crrrent Literatrre Index. Veertienl-aegs.

Muttiple Sclerosis /rbstractF. Veertlsncr.aags'

Uitsluitencl ten behoeve van rle rltruscular Dystrophy Associations of
Amerlca Inc.l Ner,v Yorkttr

Egg@r Pharqgcological and. chenlical s{nonvns. Buim 1O.OO0 termen

uit r1e medische woreld.litoratuur, bedoeld. om onder hand.elsnaa,n

of in mincler gebnrikelijke chemische tormen vermeld.e preBaraten

gomaklcelijk en snel te kunnen id.entificeren.
Sid-e Effects of Drws. Naslagvrork.

Abstracts of Soviet Med.icine - Cancer Sesearch 195J-1955.

Di-t bevat 1814 exoorpten op het gebied. van kankelond.erzoek, .

vorta,ald. rrit rrSovotskoe Moditsinskoe Beferativnoe.ObozlenteI

0nkologilja. [Volunoes 5r 6, ?1 I en 9 (1953-1956).

Sestrijkt de voornaamste publicaties in tlit ve1d. uit de iaren
t95o-L955.

CongrepversJ.aEoqs Tntornatipnal Consress Sg+gs of Mq,aLical Soiences.

Een veertigtal verslagen van dlveree ned.ische

oongrossen in d.e volgend.e talenl
Engels, Frans; Italiaans, Duits, Spaans, Russisch (of eombLna-

ties d.aarvan).

Voice of }&dicine. Dit is een tweemaandeliJks verschiJnencle
Itpub.1i.cati-" on gra,mmofoonplaten, (langsBeelplaat), bedoeJ.d

om het gesprokgln woord. van naa,mhebbende meclici te commtrniceron.
ItVolune 1, No. 1 rr bevat oo&r €orl verslag van de conferentte

van het International Stud.y.Center for Rber:matj.c Diseassst

een intervj.ew met Prof. V.P. Demikow (Sechenow Institute,
Moskou) over trtransplantatie van organentr r een paneL-d.iscussle

voor cle d.agelijkse pradtijk "Your uloer patientrt en €on aantal

excerpten uit d.e vakliteratuur onder d.e titel rrAbstracts from

the International Literaturetr. Deze geheel. nieuwe toepassings-

vorm van de 33-toerenplaat a1s wetenscbappeLijk communioatie-

micLd.el zal uiteraartl zijn bestaansrecht nog moeten botiJzen.
(tnticntingon etc. Record.o=rned., loo Central Park Sout'hy

New York 19, l{.Y.; U.S.A.).

: li
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Dienstverlenine t

De in L947 begonnen publicatiereeksen van lrExcerpta Medioarr vatten

tevensd'ebe1angrtjkste1iteratuursamenu1td'ejarenl939+/nl946,
Zij blijven voor aborm6rs beschikbaar, indien nod.ig in gereproduoeerde I

?OlElr ,

Aan organisatoren van medische congrossen etc. kan d.e staf van specla;

listen van Tkcerpta MeC.ica med.eworking verlenen bij het samenstellen i

'en ultgeven van prae-ad.viezen en congresvorslagen (alsned'e bii
eventuele vertalingen en distributio d.ozer verslagen). Excerpten

uitprae-ac.viezenenvoorc1rachtenkunnenvantevorenreedsaande
abonn6?s verstrekt worden.

Eoewel Excerpta Med.ica geen literatuur-ond.erzoek a1s zod'anig ver-
richt, kunnen toch uit het beschikbare materiaal pe:r ond.erwerp gogevens

verstrekt word'en bij rutjze van speciale d'ienstverlening,

Tevens kunnen voor abonn6ls vertalingon, alsook nlcrofilms, microfiches

of fotocopie$n van originele publicaties verzorgd. vrordenr d-5.e als

exoerpt in 66n d.er tijclschriften verschenen.

AIs organisatie zonder winstgevenrl d.oel kunnen aL d.aze diensten

tegend.e.1aagstmoge1ijkekostenvor1eendworc.en.
0ost-Duitsland.: \

Dolarment at io ns s t e 1 l- e n . d.er ZtrtL-Dokumo ntat io ns d.ie ns t e !fiecll zi n.

Standr 1 Februar 1950.

Berline Deutsche Akademie d.er lflissensohaften, Institut fllr Do]<umentationt

L960. 8 b1z.

Nanren en adressen van d.e d.ocumentatied.j-ensten, korte betscbriJving van

rle bestreken gebied.en en'opgave van hot' aantal per maand. verraardigtle

referaten.

l

1

i
I,.i

I
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Soo2l sogiglgeiggli
Een goed. geschreven inleld.ing tot d.!t vakgebiecl is de publioatie t

Doorn. J.AiA. van. en c.J. Ira,mners. Mod'erne sociologleg Systematiek

en analyse; 2e d.ruk. Utrocht; Antwerpenl Het Speatrrr,nl L96L.-368 l1,z,.

Aula-roeks No. 429.

De bLacl-zi3d.en 355 tm 350 goven een ovelzicht van cle sooiologisohe

vakliteratuur, waarin speciaal tLe paragrafen !* (Soclologisabe

tijdschrlften) en $' (Siftiografieiin en encyolopedie6n) voor het

literatur.mond.erzook van belang zijn.
Rbf eraatti.id.sch.rif ten 

, 
eq biblioerafioEin s

Soclological Abstracts (sed.ert 1952) Editor L,eol P; Cha11, Brooklyn

Co1l. t 225 T{est B5th Streetl New Tork 24, N.Y.1 U,S.A. Viemraand'elijkso

Per nunmer auteurs-ind.ex.

Sestrijlct de voornaa,mste sociologische vaktijcr-sohrlften en tl'le d'er

zrfr r&[dgebiedon. ExcerPten.

Social Science AbstfAc'lgl a comprehensive abstraoting antl' lndexing

journal of the worlcll s period'ioal literature in tbe sooial sciences'

l[enasha (Wisconsin) i Co|:nbia University New York, t929- uraanclelijks',

Voornamelijk gebaseerd op het tijd.schriftmateriaaL van d'e CoLunbia

unj-vorsity lrlbrary. onvat sociale aard.rijkskund'e, culturele

anthropologie, geschiedenis, economie, politieke wotenschappon €n

soclologio. Jaarindex. Deze ultgave is na enige ti$i[- belaas gestaakt'(1932)

Psvcholosical Alstracts. tweenaandelijks. Uitgegeven door the A'nerican

psychoLogioal Association Inc.l 1333 Slxteenth Street, N'W.r

Ilashington 6, D.C. Vooral d.e hoofcLstukkea trsocial Psycholoryrrt

ftPexsonnel PsychologXttr on ttlndustrial and' 0ther Appllcationsrl

biod.en ook aan cle sociologisch geinteresseorde gebruiker rle nodige I

stof. Excerpten. '

Ipternational SibliograPhI of Sooioloryr Uitgegeven cl'oor

te Parijs en 'i' sed'ert 1953 versohenen'

3e samonstelling gescbieclt d.oor het International Commlttee fon

social sclences documentation, sed.ert L955 Ln samenwerking net d'e

International Sociological Associ.ation, d.ie bet door deze laatste

organisatie uitgegeven tijd.schrift rrcuEent soclologyrr toen een

ander karakter gaf' (zie oncler overziohtstijd'schrlften)' Eet eerste

aeef (f953) omvat boeken en artikolen van 1951 af'

u.N.E.S.c.o:
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Soolologlsch Jaarboek. serlert 1946 verschenenl uitgegeven d'oor

d.e Ned.erlandse Sociologische Verenlging, Naast een aanta} artlkelen

vrord.t er een bibliografle van cle sociologiscbe vakllteratuur en r1e

ranclgebleden in afgod.rukt. D€ze betreft doorgaans in meorclere Jaren

verschenen werken, zod"at het om een in een bepaa3-d jaar verschenon

publioatle te vinclen nod.ig is tenminste $1g jaarboeken te raacl'-

plegen. De publicaties worden systematisch o aantb,l

vermeld en aldaar wederom op auter:r alfabetisch gerangschikt.

Eet is dus moeilljk om een werk van een bepaald'e auteur te vindenl

als men niet zekor is onder welk onrlerwerp d.e publicatie*geplaatst

kan zijn. Eet aantal trefwoorclen is eveneens beperkt tot de 13

rubrieken. Do bi-bliografie omvat een beperkt aantal tijrlsohriftent

d.ie voor een groot gecleelte reocls in Sociological Abetractggerefe-

reerd. worden. Via d.e Centralo Sooiologisohe Bibliografie te Utreoht

bescbikt men over meer godetailroerd.e ingangen op de Literatuurr

Een etc. I

Acta sociologicas Skand.inavian Review

Copenhagen, Munksgaard, 3-maancleli jksr

Ameri Acac1 f Politica1 and Sc The Annals of

tho a.ulorlcan Aoacleny of Political and sociaL science. van d'it

tijd.sohrift verschenen diverse trAnniversalxr Indexesrt, d'ie elk een

bepaalde periocle van uitgifte clekken, ged.eeltelijk geannoteerd,

cLoch in hoofd.zaak titelop$&v@rlr

arrorican sociol_qElca}-Etg, sedert 1935. Officieel orgaan van de

American Sooiologioal Socieioyi 372-3?4 Broadway, A1bar1y, New York,

u.s,A. Hierln oror do rubrieken rrSook reviewstr en ttPublications

received[ (uitsluitend. titolbesohriJving) .

Seokeratb, Er,-yon, .8. !_qnlg=g..8" . Eandw6rterbuob d.er sozialwissen-

schaften, Tiibingen t L952- Uitgebr. literatuuropSs'vehr

Bibliographie d.er Sozialwlssensohaftong internationalo Dolcr:nentation

cler Buch- rrnd. ZeitschriftLiteratur. tgOS-L942. Vol' L-38'

Vanl.!]7-1943ondercletite].g'''BibliographietlerStaats-und
I[irtschaf tswiesenschaf tentl L9 43-L9 49 niet versobenen.

sed.ert 19ro biilage van tr,Iahrbuch fiir sozialwissenschaftrrl

Gbttingenr 4-maand.elijks. Thans sterk gereduceerd' en voornamelijk

angelsaksischo publicaties. Economisch accent'

3illiqgraphies,in the social sciencest a selected' inventoly of

perioc.ical publications. Paris, Lglt. Periotlieke bibLiografische

publioaties, referaattijd'scbr' etc'

I

of Socio1ory.

I

i
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sociaLe contemPorai[er-'-_-_-- -_. .

Paris, L946-t naant!.e1iiks' Voortzettingen vans Bulletin bibl'j'o-

graphique de d.ocr.uentation internationale contomporaine.

?arts, 1926-t94O.

Voornaarnsto tijd.schriftartikelen in ca. 1000 FranEe en buitenland'se

tijd.sohriften. Jaa*egisters. Befereert snel (2*5 mnct na verschijnen).

Curre Soclolo sociolo seclert L952 doot

d.e International Sociologloal Assooiation ultgegeven met steun van

het International Commlttee for soaial science door.mentation'

(tweetalig).
overzichtstijd.scbrift. In 1955 ging het referaat-gedeelt op in d-e

InternationaL Bibliography of Sociolory, terwijl Current Sooiology

trend.-reports geeft. london, 3asi1 31ack'rrrel1e 4"maand.e1ijks.

Eead.icar" 3.M.. &nrL C. Fu11er. A lrond.on bibliograpby of tbe sociaL

sciences, LonC.on, 1931-1958. 5OO.OOO titels van 9 Lonclense }ib}lo-
theken. VoI. L0 (fgfA) bevat werken van 1!)0'1955t letters A-Ii
InteFnationpl qooial science .ioulna+.

Parise U.N.E.S.C.O. r 3'maand.e1iik8.

zeer ultsebrej.de-rtBeviews of clocuments and books[.

ner Zeit Sozi-ologie Sozial

Dit is de na-oorlogse voortzettlng van d.e itKiilner. VierteL jahrshefte

fllr Soziologiet'1 d.ie van l)22 tot 1934 verschenen. UitgebreitLe

boekbesPreklngen etc.
Jaarliiks @9Il Zrgr rrsond.erheftrr, waarv&Il oo&r te noemenl

Probleme d.er Med.izin-Soziologie. (uitverkooht)'
Soztolosie, tl.er,FchuLe (uitverkocht)'
Sg.?lolosie d.er Jusendkriminali.t5t'
Irevris. P,.R. Bhe literature of tbe social sciences3 an introduOtory

surveY and guide. London, L95O.

Geoommentarieerd ovorziobt van voorna,nelijk Engelse llteratuur
1800-1959. Nad.ruk op . d.e 2O€ eeuw.

tr[ens en trflaatschappi..i. sedert 1925, Uitgegovon door N.V. Drrrkkerii

rrrt Koggescbip't, Ni-euwe Achtergracht 1O4 te Amsterd.a,m' Dit tiJd-
schrift is tevens officieel orgaan van het NeiL. Genootschap voor

Anthropologie, d.e Ned.erlandse sociologische vereniging en bet

Instituut voor Sooiaal 0nclerzoek van bet Nerilerlandse Yolk.

Set trekt zoal"s hieruit \ra1t af te leiden zljn grenzen ruimer

dan d.e Sociologlsche Gicl's. 2'*aand'eliiks'

ft
ifoln und. 0p1ac1en, westd.eutscher verlag, 3-maanclolijks.
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en trfaatschappi.i I Systomatlsch -e4

alpbabet

van artike'Ien, verschenen in jaargang

Maatsohappii", 1925-L91O.

T +fn XXII van rrM€ns en

Ansterclaml 2.J.1 43 bl,,z. Ultsluitend. titelopgaven'

trflou"klr"Iv. M, (dir.).Lt U.R.S,S. "t I"t, r"r'" d".ltE"tr relrue

Strasbourg, Centre c1e recherohes sur It U.R.S.S' et les pays

d.es revues.

d.e lrEst,

I

u&l 1950-. 3-maanderijks.
Opsonming van a}le artikelen rler geanalyseerC.e tiidschriften
(R6pertoire syst6matlque) en informatieve excorpten van essentiEle

artikelen (SuUetin analyti-que). Sestrijktl cultr.rrele, economischgl

sociale en jurid.iscbe terreinen.
I{ew publications in the United. Nations- headquarters libranr.
New Yorkt L949-. maandelijks.
Aanwinstenlijst op politiek, economische sociaal en jrrrid'iscb terrein
(behalve van U.trl.-pub1icati6s. Zie daarvoor oncler O4.O9rO5) '
Population: Rernre trimestriBlle d.e lrlnstitut national d'rdtudes

tl6mographlques. Paris.
Orig. artikelen. Verder: Chroniques, Notes et d.ocuments, Sibliographie

critique.
Pooulation stud.ieB-a A journal of d-emograPhy.

Lrondon. 1x per 4 maand.on. Goed.e samenvattingen d.er artikelen van

elk nummer.

Revue dg Lrlnstitqt c1e Poqio.Iosie.
Brussel, iaitions d.e ltlnstitut d.e Sociologie Solvay, 3'oaanrleliJks.

Uitgebreid.e rubriek ttNotes et documentsl comptes rendus crLtigues,

notjoosbibliographiques, acquisitions d.e 1a bibliothbque.
sedert 1960. Uitgegeven d.oor het

rrCentre dr6tud.es sociologiquesrr, in samenwerking met het rrCentre

national de Ia reoh,erche sclentifiQro"r 82 nre Cardinet, Parls XVIIe'

Viermaand.elijks. Met o.a. de nrbrieken rtActua,litd d.e la recherohert

,(overzlcht van lopend. onderzoek), rrBlbliographlerr en |tRevue des

revuestr. De inboud van elke afLevering is in exoerptvolm pqr artikel
sanengevat in bet EngeJ.s, Spaans, Duits en Busslsoh.

R*yi-sta igternazionale d.i, Scienze Sociall.
Milano, piazza S. Ambrogle 9r 3-rnaand-e1ijks.

ScUaaer, .R. (brsg) Grund.riss cLer Sozialw'issenschaft.

G6ttingen, 1948-.. 3d..1r



i ,,

-90-
Seligqan. E"q,A.. anC' A. Johnsop. Encyclopaeclia of the soolal'

- ^nd.sciencesg 2'1* ed. 
t

New Yorkt L95A. 1! vols, Litr-opgaven blJ cle artlkelen' Voor oudere

literatuur kan ook cle eerste d.nrk gebruiikt worden, (f9:O-15).

Social compassi Roview of sooio-religlous stud'les.

Paris, dd.itions universitaires, 2-uraand.elijks. Belgisch-Ned.erlanclse

red.actie, Rooms-Katholteke oridntatle. Rubrlekl bibliography.
Sooial X'orces. sed.ert 1922, Uitgegeven d.oor ttThe lfillia,ros and.

-

Wilkins Co'r voor The University of North Carolina Press. De afleve-
ringen bevatten o.a. d.e nibriek ttl.tlbrary and workshoprr mot een lndex

van d.e besproken boeken.

Dezo rubriek is rri.tgebreid.. Voorts een rubriek 'rNew books receivedrt

( uitsluitencl ti telbeschri jving) .
So,ciale tr[etenschappeq. sedert i957. Uitgegeven door DnrkkeriJ

E. Glanotten, Sred.aseweg 5?r Tilburg. Ook dit tijdschrift riaht zich

op d.e soaiologie in ruime zi,n.

Sociologie c1u travaj.lf sed.ert 1959. Driemaand.elijks. Ultgegeven

d.oor lt.fi,ssooiation pour Ie ddveloppement cl.e la SooiologLe du Travailg

Editions du Seu:i1p 2J, rue Jacob, Paris I1[o.

Sevat or&r clo rubriek ttComptes rend.ustr.

Sociologisch 3u11etin. orgaan van het Sooiologisch Instituut van ile

Ned.. Eervormrle IGrk, F.C. Dond.ersstraat 91 Utrecht. 3-maand.elijkse.

Sociologische Gids. sedert 1953 bij J./i. Boom te Meppel uitgegeven'

Dit beperkt zich tot d.e sociologie in engere zin, 2'*raand.eliJksr

Soziale_Xlle1tr Zeitschrift fib lfissenschaft unrl Praxis des sozialen

L,ebons. Eerausge geben von der i.rbeitsgemeinschaf t Sozialwi ssenschaf tr'
licher Institute.
G6ttingen, Verlag Otto Scbwartz untl Co., 3'*raandellJkso

Naaet d.e origS.nele artikelen o.s,. een rubriek trAus der Arbelt
soziaLwissensohaftlichor Institute" (Europees); een rubriek tt/tus der

Sozialgesetzgebungrt (luitstana) en een rubriek trBuohbesprec ungenrro

In het nummer 11 (1960) t/Zr 13-48 bevinrlt zich o.a. een Register
Itsozial.e lleltu 1949-L959, De ind.eling biervan is systematisob.

Overzicht der titels en on&er'vrerpsregister.

The American Jpurnal of Sociolq&y. sedert 1895r uitgegeven door

trhe University of Chicago Press, 5?5O ELLis .frv€Ilre' Ch.ioago 37r

Illinoisz U.S.A, Eierin or&. cL€ rubri.eken rrBook revlewsrr en

I0urrent booksrt (korte annotatio).
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I ; IrIIr L895-L947.

Cb.icago, University of Chicago Pross, ?,.i. 28L bJ,r-.

Bevat afzonclerlijke auteursinder en onderwerpsind.ox! daarnaast een

ind.ex van boekbesprekingen lopeade van L936-r4'1..

op d.e b}z; 169 */n 1?3 worrlt een rtoutli-ne for tbe classlfioation
of soci-o]ogical d.atart gegeven, weLko echter wel zeer beperkt gehoud.en

is. Voorts een rrreview-artiglorr van /ilbion 1,[. Smal1 rrpifty years

of sociology in the United. Statestt en een kort overzicht [American

Sociology t 1r9l5-r 4?" van Louis Wlrth.

Tbg Sritish Jorpnal of Socioloev. sed.ert 1950.

IrcanlonrRoutledge and. Kogan PauI Lt4' 7 3-maand'e1ijks.

Uitgebreitle rubri.ek trbook reviews" en liJst van ontvangen boekene

U.N:8.S.C.0; Theses in the social sciencesS an internatlonal
analytical catalogu.e of r:npubllshed doctorate thesesl 1940-150.

Parls, 1952.
New York, Columbia University, L959t

lfiorId. Ilst of social soience periodicals, 2nd edq,

Paris, 1957, jlanrnrllingen int International Socia1 Science 3u11etin.

Zetterbers. B.L. e.a. Sociology in tbe Unltsd. States of /trnerioa;

a trend. report L945-t955. Paris - 15", UNESCO, Avenue K16ber l'9r

\956, LJ6 blz. Monografie.. De b1z.'131-156 geven een uitgebreide

bibliografier

Instellins voor sociolofliscbe d.ocumenial'ier

Centrale Sociologiscbe B.iblj.ografie van de Ri.iksuniversiteit
te Utrecbt.
Deze bibliografie bestaat sedert 1951 en worclt d.oor d'e samenwerkende

Sociologlsche Instituten der Universiteiten 1n stand gehoud.en. Eet is

mogeliJk zioh te abonneren op c1e hierbij gebruikte ficbes, fornaat

I x L3 cur. Incllen cl.e titelbeschriJving de inhoud' vau de publlcatie

niet vold.oende rluidelljk maaktl wordt het fiche voorzien van een

korte annotatLe
Men bosohikt te Utrecht over een drietal oatalogi, nI. 66n op

alteurs. 66n op ond-erwe.rpen (systematisoh) en een regional,er

De bibliografie van het Sooioi-ogisch Jaarboek is op cle Centrale

Sooiologische Bibl,iografie gebaseerd.. Do onderwerpsind'e1trg ln ile

cartotheok is ochter sterker getllfferentieord. r' zoda't ter plaatse

snel1er tot specifleke ond.ervrerpen kan word.en doorgettrongen tla,n

via het Jaarboek. Ook is bier dus een toegang op auterrr en een

regionalo ingang moge1tJk, hetgeen bij bet Jaarboek niet het gevaL ia'
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De CentraLe Bibliografle oatalogiseert
bibliotbeken, waardoor hot mogelijk is
scbriften d.irect te locallsoxonr

oo&o hgt bezlt van een 22-tal..

d.e betreffend.e boeken en tljd-

Psycholosisch
ffi

Overz icht sjggrken. ro f ef a?tli,J cls chJ:if tS n e tc . t

Abstraots and. Rovl.ews of selectecl trl.terature in Psychiatl1y,

Neurolory and. their alIied' field'sr
Cor:nectj.cut, The Institute of livirtg, 2aa.andelijks (gratis)

Seoerkte Selectle uit d.e Literatuur.
3r:J.1etln sisnal6tique d.u Centre National clo 1a Reoberohe sci'entifiquel
Partie 3r Scionces philosophiquesr Sci.ences humaines. 3*aand.eliiksr
Yersohoen van 1940..L955 ond-er cle titel rt3ullotin Analytiquerr.

(Zie ookr O4,O?.O1, b1z 18). ,

Buros. 0.K. Tbe fifth mental measurements yearbook.

Eigblancl Park, New Jersey, the Grypbon Press, t959' t292 blz''
Dit is geen Jaarboek ln d.e'echrte zin. De de ultgave versobeen in

1953 en ele clerde Ln L949o De vijfct-e uitgave geeft e€n overzicht van

d.e tussen 11952 en L95B verschenen publicatles (boeken en tiJdscbriften)

gowijd. aan tests, testontwikkeling en vervrante probl€E€I; Diverse

ind.exen (zie voorrnoorcl b1z. XXIV, rrEow to use this yearbookt').

Do oudere uitgaven bieclen overeenkomstig materiaal van vroogere

perloclen.

Coptenpgranr Pstrchqloev; a journaL of reviews'

Tlashington 5. D.C., A.urerioan Psyohologioal Absociationt lnaandelijks'

Overzichtstijdscbrift, critische referaten, boekene fiLms eto'

3ix aruades rle psYohologle aise ( t94I-1956).

Overzioht van in franso tiJd.schriften verscbenen artikelen;
systematisch geord.ond. Een alfabetisohe auteursind.ex op d'lt werk

is opgenomen in tr'ascicuLe IIo (Zle Uiervoor Voutsinasr D.).

Student mental healtht
Lronclon, 1i[.F.M.8. , 19561,

Psvcholoqical inclex

Princetont LB94-t935.

an annotated. bibliography 1936-1955,
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Psvcholor:icaI Abstracts.
Washington 5, D.C. r American Psychologcal /issociationr. t)Z'l-,
2-maand.elijks. Voortzetting van d'e Psycb'ologica1 Index.

Descriptieve, ged.eeltelijk ook informatieve excerpten (niet critisob)
van de psychologische vrereld.literatuur. Jaarinrlex auteurs en ondes-

werpen.

Eierbij beb.oortr

Cumulated..,/rutF.or Ind.ex to Psvchological Ind-ex. 1894119,3n and

Psycholosical /ibstracts. 1927-1958.

Massachusetts, G,K. Ea1I and Co.,1951. I vo1s. l00o b1z.

In totaal ca, 32O.O00 titels uit d.e psycbologisch.e literatuur van

L89 4-L958. Goon excerpten.
In voorbereidinAe cumulatqd subject Index to Psychologigal Abstrects

L927 to 1919. Dit werk zaL 33 jaarindexen cusluloren in 66n alfabet.
Psvcholosj-scbe Runclschaul Ueberblick iiber die Fortschritte der

Psychologie in }eutschland., oosf,srrelch und. cl.er schweiz.

G6ttingen, Verlag fiir Psychologie D3. C.J. Eogrefe. 3-rnaandelijks.

Boekbesprekingen, diverse berichten over congressen etc..

Yoltsinas. D. Documentation sur 1a psychologie frangaiserfasoicule III'
Paris, Publications /.nnexes.du Groupe d'l6tuc1es d.e Psyohologie d'e

ltUniversit6 cl.e Paris, 1960.

Overzicht van lverken en artikelen, d.ie in 1958 ziin verschenen, oo&o

in !0 franse psychoi.ogische tijclschriften.
Fascicule III sluit aan op Fascicule 11 (d'ezelfde titol) r d'at een

overziobt geeft van c1e in 1957 vorschenen 1j'teratuut' Dit overzic}e*

sluit weer aan b5.j: 'rDix ann6es de psychologie frangaise ( 1947-t956y'.

Enke1e ti.id"sohriften:
Acta Psychologicar E\.rropean journal of Psychology.

.fi.msterdam. Uitsluitend artikelon.
Ameri.can Psychologist.
lYashington 5 3'C., American Psychological Association. trfiaandelijks'

Algemeen psychologisch, officieel orgaan.

Ann6e psvchologique.

Paris, Presses Universitaires rle Franoe. (overzichtstiJd'schrift)'

Annual review of psycholomr.

Stanford University. Belangrijk overzichtswerk'



-94u

Sehaviorpl Sc-*>ncel 0fficlal Publication of the Mental Eea1th

Besearch lnstitute, Michigap. -[nn Arbor, 4-maandelijksr

Interdlsciplinai-re red.actie. Abstraots of cunent Literature u"ith

interdis.ciplinary implications. Rubrieken trCrltique and commentrr

en ItComputers in behavioral sciencelt

3ri_tis,h Journal of Mpd.ical. Psychology.

Lonrlon, Cambridge Univ. Press, . 4-maandelijks.
Clinisch-therapeutiscb gericht.
Sulletin d.u C.E.R.P.; 3utletln dt6tud.es et Recherches Psychologiques.

3-maand.eli jks '
Egucational ,and" PFyc,hological MePsglemeatt a quarterly journall

devoted. to the d-evelopment and, application of measures of j-nclivj-d.ua1

C.iff erences.
Durhan (North Carolina), Ed. and Psych. Measnt.e 3-rnaand.elijks.

Psychomctrisch gericht, tests, testontwikkeling, testijking,
valid"iteitsstuclies. Geeft boekbesprekingen.

Su$an Rellationsr a quarterly journal of studies torvards the

integration of the social sciences.
London, Tavistock Publioations; Chicago, Quad.rangle Books Inc.7

4-maancleli jkso

Internatipnal ior+Tna1 of sociometry and. soclatry.
Beacon, Seacon Eouse Inc.1 3-maanclelijks.
Gericht op gloepsonclerzoek, d.aarbij tevens gericht op de interna-

tionale betrekkingen.
Journal of Abnormal and Social PsycboLogy.

Ylashington 6, D.C., Ameriean Psychological Associ"ation, 2qnaandcliiks.

Originele bijd.ragen en case-reports.
Journal o{ applied.,ps{chologYl 

i

vlashj.ngtonr6. D.C.rLmerican Peychologic Associatlonl 2-maanclolijks.

PubLiceert bij voorkeur originele psychologisohe onderzoekingen;

behalvo op het terrein d.er clinische psychologie.
Voornamelijk inclustrj-eel en het zakenleven betreffend..
Journal of Comparative and. Phvsiologlcal Psychologie.
Ttlashington 6. D.C., American Psychological Association, 2-maanrlelijks.
0riginele bijd.ragen.
J-ournal of Consultlng,Psychology.
Vfasb.ington 6. D.C., Amcrican Psych.ological Association, 2-maandelijks.
Clinisch-psychologisch, psychod.iagnostiek, psychotherapie, psycho-

logie van c1e persoonlijkheicl en psychopathologie.
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Jorrnal of Educational Psychologrr.

Itlashington 5, D.C., Amerlcan Psyohologioal Association, 2qraandeLijks.

Ireerprooes, onderwijs geven etcr
Journal of experimental Psychology.

Washington 5. 0.C., American Psychological Assoclatlon, maandeliJks.

Originele bijCragon.
Journal o{ proiectivg tgohniques.
carmel (catifornia), P.o. Box 297te 3-maandelijkso
Speciaal gernrijd aan testpsychologie, tests en testontwikkeling.
Bubrieken or&o t rtSook reviewgrr (boekbesprekLngentr, rfGeneral News-

letterfr (artikelen met annotaties), Announcemonts (UiSeenkonoten,

congres,sen etc.) en ttResearch Exchanget'(d.iscussie). In het nruuner

A $gig) 108-24 o.a. een 'rDirectory of members of the Society

for Projective Techniques and. Rorschach Institute as of March Ie

1951.tt Eierln nanen en aclressen van d.e 1ed.en. Tevens eent

Geographical Directory of Membership of the Society for ProJeotive

Techniques, United. States and Territories rten't Foreign Countrtesrr.

(l}I.een namen, d.ocb oorresponderend. net de rrlirectorytt) .

Natio+a1e Fed.eratle voor $e Geesteliike- Volksgqzondheid.

J.J, Viottastraat {21 Amsterdam. Te1.: O2O - 796980. tijd.scbriften-
repertorir:m.
Verhuurt voorlichtingsfilms op d.it temein. Voor overzlaht zf'€ o.ao

b!2. 232-3 van d.e rrGid.s voor de GeesteJ.ijke Volksgezonclheidrr.

Nerlerland.s Tiid.schr.if-t voor d.e Psychologie en haar grensgebiedenr

Amstercla^n; Noord.-Eo11. Uitg. Mii,, 2-maand.elijks.

Occupational Psycbolo4y.

Lrond.on W.I., Natj-onaL lnstituto of Ind.ustrial Psychology. 3"maanc1e-

lijks.
Versc.heon van't922-1931 onder d.e titel itThe journal of tbe NationaL

fnstituto of Ind.ustrial Psychology'r en van 1932 to+, 193? als
rrllhe human factorrr.
Bed.ri jfspsychologische ond.errrerpenr Soekbespreklngen etc.
Progress in clinical psycboloFf..

New York, Grune and Stratton fnc.
Psvcholosical Bullet in.
lliashington 5. D.C.1 Amerioan Psych.ological /rssociation,

2--maanileli jks.
Overziohten van research-artikelen en artikelen op methodologisch

gebled, Crj.tisch-evaluerend.
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, Psychologl-cal MonograBbs: General and Aonlieal. 

,

, Ifasb:lngton 6. D.C,r Amerj.can Psychological Assoolatlon.

Beeks oB onregelmatige tijilen versobijnentle rapporten over oncl'er-

zoekingen en laboratorium-experimenten, d.ie elk een afzond.erlijk
geheel Yoloorlr

Psnchological Reviernr.

Vfasblngton 6, D.C., Amorioan Psycbological AssooLation, 2qraandeliiks.
, 0riginele bijd.ragen van theoretisobe aard.

?sych.olosie frangaisee rernre, trimestrielle d.e 1a Soci6td frangalse
a

d.e Psyohologier

Paris,Psycho1ogieFrangaise13aaand'e11jks.

Egvohometgi$a.l a jor.rrnal, devoted. to the development of psycbolory

as a quantitative retional science, '

Chape1 8i11, Psyohometlic [aboratory of the University of North

Carolina, 3qtaandeli jksr

Es.ychosomatio med,icinet. Jor:rnal of the Amorlcan Psycbosomatic

Society.
Saltimore, American Psychosomatic society; 2qaand.elijks.
Raven., Ber.tra,nr. IL

. A bibliography of Bublications, relating to the smalL grouB.

Group Psycbolory Branoh, 0ffice of NavaL Researcb, Contract

Iglg zff (54) {Im U1-35o). Teohnical Report No. Ir Dyna'mics of

Soci.al Influence.
Los Angeles, (Nov.) L959.77 bl:z, * Ind.ex and. hrnoh CariL system +

aIph.1ndex.
Goeft een bibliografie van 1445 publlcaties ln d.it veld', d.at tLaar-

med.o tot d.e afsluitingsdatu^n vrijr;veL uitputtenil bobancleld is.
- Rernre d'e psyohologie appltque6

Paris, Soc16t6 And"r6 VitLal et Cle.1 3"maand.e1ijks.

SociometryE a iournal of re-qearoh in social psychology',

Seacon N.Ta3eacon Eouse, 3-rnaand-elijks.
The Anericag Journal, of Psvclolo.flJr.

Austin (gexas), University of Texas, 3-maanrLeliiksr

Uitgebreid.e rubriok rtSook teviewsrt (besprekingen) en

ttBooks receivecl.t' (tttelopgaven). JaarincLex.

The Brittsh Journal of PsYcholoq.
London, N.li[.Ir Cambrid.ge University Press, 3"maande]'iJks'

Uitgebreide rubrlek rtpublications recently.receivetl" (besprekingen)

en rtOtber publications recelved'r (tttets).
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1I4e Journal of Genetic Ps{cholomls chilc]. behavior2 animal behavior

and probl.oms of agi"ng.

Provincetown (Mass.), Th.e Journal Pressl 3-maanclolijks.
2 voL:nes per jaar. Per volume overzicht van ontvangen boeken

(ze1clen besprekingen). Tevens.lijst van seder+ 1926 verschenen

Genetio Psycbology Monographs.

The,iournal of social ispueqt quarterly, published. by the Society
for the psychologj.cal stud.y of social issues.
New York, Association Press.
De nunmrers zijn gericht op speci.ale onderwerpen. Per onderwerp

vrord.t(en) 66n of enkele voor c-e uitgave verantvroord.elijke redacteur(s)
aangewezeno Ingezond'en, ongevraagcle manuscripten rvorclen niet gepubli-
coerd, Sehoort tot c1e z.g. rrlewiniaanse schooltr.

Zpitschrift fiir ExperiEntelle Pnd. Aneewand.te Ps{gEg}_qgisA

Organ der Deutschen Gesellschaft fiir Psychologie,
GiSttingen, Verlag ftrr Psychologie Dr, C.J. Hogrefe. 3-maand.elijks'

92:94,:-Ieirrilese ! e!ee!eP! eliib
Dit gebied. is noodzakelijkerwijze slechts summier behandeld.

Het aantal tijclschriften - ook Neclerlandso - is 1egio. Tijdschrlften,
cLie ranclgebied,en bestrijken zijn er nog o€ere In voorkomenclo gevallen

kan men zich het beste wenden tot 66n van C.e documentatieinstellingen.
Met nad.ruk zij clus vooropgesteld., rlat d.e hier vermelcle gogevens een

beoerkte selectie vormen'

RefcraattiiCschriften ( alsemene) :

Bulletin rle clocumqnt?tion bibliog{aphique'
Paris, Institut national d-e s6eurit6, 2-maandelijks.

fii-nz:-jd.ig beclrukte blad.zijclen met titels en ind-icatieve excerpten

op het gcblerL Cer veiligheicl, geco.leer:1 volgens U.D.C', op fiche-

{crmaat.
Econogia qbstracts, semi-monthly review of abstracts on eoonomics,

finance, trade and industry, management and labourg Prep. bij tbe

Economic Information Servj-ce (Mlnistry of ecogomic affairs) in
collaboratlon with thc Netherlanrls School of economios (Rotterd.am)

ancl the L,ibrary of the Mlnistry of social affairs.
The Eaguer 1953- Ix per 14 dagen.

Sewetkt ca. 2400 tijclschri-ften. Per nummer car 12! inclicatieve

excerpten. Classering volgens U.D.C. Recent. (t-5 mnd na verschijnen)'

Selectie uit het fiche-materiaal van de Economische VoorLichtingsd-ienst.
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Ind.ustrial arls, in{exi sub ject inclex to a selectecl list of engineering,

traCe and. business period.icals, books and. pamphlets.

New York, 1913-195?e maand-elijks.

Yan 1958 af gesplitst in: rriippliecL science and tochnolory i.nclexrl

en trBusiness periodicals indexil.
Manaeoment Abs,tJ:acts (B.I.M.)g published" by the Sritish Instituto
of Management.

Lond.on, 1948- Apr1l 1958. rnaanrlolijks. In Mei 1958 werden de

excerpten opgenomen in het tijclschrift I'The Managerrrr .

Van Juneduly 1p51 af versohi$at a1s voortzettingr
Managemgnt Alstracts. New-9eJries. VoI. 1, n:e. 1. Jr{re-.Ju1y lo(L.
2..uraanC.elijks. fnhoud,l General Management, Ed.ucation, Financial
Management, Euman Relations, Marketing Management en Public

Ad.m'inistration. Goed.e informatieve excerpten.
Psycholosical Abstractso
Zie hiervoor ond.er 09.03t Psycbologie. De rubrieken trPersonnel

Psychologyrt en trfnd.ustrial and. other applicationsrr zijn vooral
van belang.
Referaattiidschrifton. bibliosrafieiin etc. 3

Abstracts of ind.ustrial Lysi6ne and toxicology.
Baltimore, l9L9-1949.
Alexarlder-{rutscbi, M.C, Smal1 ind.ustryl an lnternational annotated.

bibli-ograptry.; Pub1. by the International industrial deveLopment

Center; Stanford Research Institute, Glencoe, 1950.

Buim 11O0 publlcaties sedert 1950. Hoofdzakelijk angelsaksisch,

d.och ook Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Chinees, Japans etc.
/.nerican Manaeement Assoclation.
A,M.A. - Management SooksheLf. Jaarlijkse uitgave (laatsto d;r . tg6J./r62)?

Vollod.ig overzicht van a1le publicaties van deze organlsaties voor

zover verkrijgbaar. Korte C.escriptieve excerpton. Overzicht van

flLms.

Qeries zijn o.a.r Management Reports, Researcb. Reports and. Stud.iesl

Special Reports, Reprints.
Arbeiclsrechtl rlocumentatie en hand-leiCing voox werkgevers on Berso-

neoLchefs (arboirlswetgeving en sociale verzekering) .
Tilburg, Adviesbureau voox /irbeidsrecht, losblac1ig.

Fol1lpeham. F.T. Sibliography of industrial t4ygi6ne 1p0O-]tdJ.
lTashington, Gov.Pr.Off. L945.
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Biblioeraphie d@
Genbve, Sureau International du Travailp 1913-194L.

In 1949 een hierop aansluitend vervolgoverzicht.
Sibliosraphv of occupational meclicine.

GenEvee B.I.T., 1949 -
Bibliographie c1e lrentrepribp.Uitg. Centre d.rEtucles et cLe rocherches

dconomiques, statistiques et comptablos.

Parisr 1958-. 3-maanclelijksr
Informatieve excexpten over beilri jfsorganj-satie en accountancy.

Sibliografie met betrekking tot L1e binnenlanrtse mobilitoit en clo

internationale mi,qratie van arboiders (viertalig, Duits, Fransl

Ned.erlanrls, Italiaans).
lrr:xemburg, E.G.K.S.e Eoge Autoriteit, 1958. 3?3 b1z.

.A,l1een titelbeschri. jvingen (helaas vaak zeer onvolledis).
Sibliogralhy on industrializatlon in underdeveloped countries.
New York, U.N. Eeadquarters Library, L956.

Srugmans. I.J. Eet Ned.erlands Economisch-Elstorisch Archief.
Tijd.sohrift voor efficiEntie en d.ooumentatie !J(1953) )2-3o
(o.a. voor de bedrijfsgeschiedenis).
ControllershiB Found.ation, Management planning and. control; an

annotated bibliography. New York, 1955.

De Eiliebell; Maand.blad van d.e Stichting I'Eet veiligheidsinstituutrt.
Overzicht van boekaanwj-nsten en een selectie uit cLe tijd.schrift-
artikelen.
Documentatie inzake Personeelsvraagstukkene sa,mengesteldtbor

Pers onee 1s docune ntat ie .
Gelecn, Staatsmijnen i-n Limburg, maand-elijkso

Brengt in gestencilcle vorm een selectie uit d.e literatuurg lees-
vervangende excerpten. Een selectie hieruit wordt soms in
Mens en Ond.erneming ond.er itL,iteratuuroverzichtrr geplaatst.

E.G.K.S. Sibliographie6n cler Hoben 3eh6rde. oo&.

Atomenergie, 19 46-1958.
Automation 1949-L959.

Betreft in de bibliotheek van d.e Eoge Autoriteit aanwezig llteratuur.
Forrester. .G. Occupatlonal literature, an annotated- bibliography.

New York, nVilson, 1954.

Eend.en. E.J.J. van d.er. Eand.boek van de NaamloZe Vennootschap
I

naar Noderlands rechtl 5e d.r.

Zwo11e t 1955.
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Index of eoonomj-c journals.
Eomewood (ttt.), t96t. ! voIs.
Sevat publicaties uit 89 Amerikaanse tijd.scbriften en een aantal
niet-Amerikaanse, van 1881-1959 verschenen. Per d.eel een bepaalde

poriode.
Ind.ustrial Hygiene d.lgest.

Pittsburg t 1937-
International blbliography of economicsi works, published. in 1952-.

Paris t 1955- Jaarlijks. Titelopgaven tijd.schriftartikelen etcr
Per d.ee1 ca. JOOO titels. Auteurs-, zaair.- en regionale registers.
Internationale Bibliographie der Organisationsliteratur.
BJ,z. 11?-190 in: Kosi.o1. E. Grund.lagen uncl Method.en cler 0rganisations-
forschung, 3erIin, L959.

Les cahj-er-s d.e note,S dgcrmentalres. Uitg. Institut [ational de

S6curit6. Parise 3-maanclelijks. Geoft losblaclige volgens U.D.C.

geclassoercle leesvervangende excerpten.
Le travall bumain.

Paris, Presses Universitaires de Francee 3-naand.elijks.
or&o een uitgebreid. biblicigrafisch overzicht. Moestaf d.escriptieve,

d.och soms ook lnformatiove excerpten. Psychologie, fyslologie,
sociologj.e, arbeidsorganisatie, beroepsoriEntatie en beroepskouzel

arbe id.s gene e skunclc e experimente Ie pae tlago gi e, leerlings te IsoI.
L,i teratuuroverzi cbt Automati sering.
Amsterdam, Studioccntrum voor aclminlstratieve automatisering, maande-

Iijks. Refereert bocken, filmsrpublicaties in c1e Ned.. clagblad.pers

en ca. 1lO tij'lschriften, IncU-catieve excerpten, ook op fiohe
verkrijgbaar.
MaantLeLiikse .d.ocumentatie van c..e Bclgische Dienst Opvoering

Procluctivitoit, Srussel t L95B- 2-maanclelijks.

Bierin o.a. tweomanclclijkse bibliografie'rNieuwe solectiesrr, samen-

gesteIt), d-oor cle Dienst voor gespecialiseerd.e informatie van de

B.D.O.P., met meclevrerking vans British Institute of Management,

Irond.onts Sureau clos temps 6lementaires, Parijsg Neclerland.s Instituut
voor Praeventieve Goneeskuncl-e, Leiclen; Max-Planck Institut f0r
Arbeitspsychologie, Dortmund.; Verband fiir Arbeitsstud.ion (R.E.F.A. )

Darmstadt.
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Mana$ement Ipternationalg International Reviow for Management and.

Managerial Sciences.

Ifiesbaden, Verlag Dr.Th.Gab1er, 2-maand-eIliks,

Eierin ssdert 1951 de uitgobreid.e I.U.C.-blb1iograP$r geclasseerd

volgens U.D.C. (I.U.C. = International University Contact for
Management Education, Oosterstraat 94e De1ft). Van 1955 af Aat

het I.U.C. d.eze bibliografie afzond.erlijk uit. Boeken ,indicatieve
excerpten; tijd.schriftartikelens uitsluitend. titels * vertalingen
in Engels, Frans, Duits en Italiaans.
MeCe lingeblad beclri.'if sorgani sat ie.
rs-Gravenhage, l95O-
Mens en 0nderneming. (Noa. Inst. v. Praev, Geneesk.).

Eaarlem, Tjeenk tfillink, 2-maand.elijks.

Eierin oroo rl&&st artikelen de rubrieken |tad valvasrrl rrboek aan-

koncligingen en -besprekingenrt, rrliteratuuroverzlohtrr etc.
National Safety Newsr Uitg. Nat. Safcty Council.
Chj-cago. Maand.elijks. Sevat o.a. c1e rubriek ttsafety Iibraryrr.
N. I.V.E. -Literatluainformal j.e. o. a..:
Ad.ministratieve arbeid..
Conmerci6le organisatie.
Fabrieksorganisatie.
Personeelsbeloid..

Sedrert Dec. 1956t 2-maande11jks. Selectie ult hoofd.zakelijk buiten-
land.se (vee1a1 angelsaksische) publlcaties in c12 vortn van lees-
Yervangencle excerpten.
Personnel Jou.qlral.

Santa Monica (Catif.), Ehe Personnel Journal Ino., maandelijks,

Rubriek rrAcross the ed.itort s cleskt' geef t informatle over personenl

personeelsorganisaties, cursussen, nieuwe publicaties (rveinig) en

pers one e 1 sb lade n. Populair-we t ens chappe 1i j k'
Personnel Manasement.

lrond.on, Institute of Personnel Management, 3-maandelijks.
Eieri-n o.a. rrSook reviewsil en tthrblicatlons Noted.rr. ,

Personnel Managoqent Abstracts.
Ar15-ngton (Virg.), Nathaniel Stewart, 3-maandeliJksr
kcerpten van boeken en tijclschriftartikelen, rrcijwol- uitslultend
Amerikaans. Per nummer 66n of enkelei ttselected Feature Articlestt.
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Philips Sociaal-Economiscbe Kroniek.-
Eind.hoven, Philips, wekelijks (stoncil).
Gestencild. overzicht (korte excerpten) van d.e ontwikkeling d'or

arbeid.sverhoucl.ingen, soc-econ. en politieke situatie, boekbe-

sprekingcn'-
Rechercbe et Prod.uctivit6/Onrlerzoek en prod'uctiviteitl vorbind'ings-

orgaan voor wetenschappelijke vorsers.

Brussel, Belgische Dienst 0pvoerS"ng Prod-uctiviteitp 3-maand'e1iJks'

everzicht van lopend.e projecten, berichten over congresson etc' I
Itlocuments et informationsrr.

ster of research in tbe h sciences applied to ProblQlns

of work and DiroctorY of relevant
Paris, E.P'A.-0.8.E.C,
Geeft overzicht van de voornaaJlrste researchinstelllngon op d.it gebiec-1

en van d.e lopend.e resealchprojecten claarvan in de bij cle 0.8.8'C'

aangesloten lanclen. Vorschenen zi jn: 3e1gium, Denmark-Nonray-Swed'en1

France, Germay, Italy, Netherland,s, united. Kingd.om en switzerland-.

Word.t regelmati-g berzien.
Repertorium van d.e sociale wetcnschappen..

Amsterdam; 3russe1, Elsevier, t959. 6J5 au' bibl'
Deel 2. (nea. H, L'toyers) Rechtsvretenschappen.

Eierin o.a. Axbeidsrecht.
Safety Ed.ucation: Uitg. Nat. Safoty Council'

cbicago, maanceli-jks. l,[eer populair. Bevat o.a. d.e rubriek
rrNews of Besearcb.rr.

Traffic Safetyr Uitg. Nat. Safety Council.

chicago, maancielijlcs. 0.a. cle rubrj-eken Safety L,5.brary, New Safety

Equi.pment, Safety Procluct L,iterature.
liid.schrift voor Efficiilntie en Docr:nentatie.
ls-Gravenlrage, N.I,V.E., maancleli jks'
Orgaan van het N.I.V.E., het N.I,D.E.R.r het Ned.erlancls M.T'M'-

Genootscbap en d.e Ned. Vereniging van Bedrijfsarchivarissen'
Iritoratuuraankonrligingen op het gebied. d.er bedrijfsvoering.

Ti.idsl<r.if van Die Nasionale. Instituut vir Personeelnavorsing

Journal of the National Institute for Personnel Research'

Johannesburg, Unie van Zuid--Afrika.

research institutions.
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U.S. Governmerlt research reports.
Washington, J)46 - maanclelijks.

Yan 1946 - Juli t94g onrler d-e titel rrBibliography of scientific
and. ind.ustrial reportst'. TotJune l{B wekelijks, daarna maandolijks.

Setreft C.e rapporten van burgerlijke en militairo instanties oto.

Inclex per aflovering.
Verkee.rstechnlek. Uitg. A'N.llll.B.
r s-Gravenhage, maancLeli jks,
Yeror.J.eni ngenb Iad- bedri jf s organi satie.
rs-Gravenhager 1951-

l{assermann P_. o and. F.S.. Silancler. Decisionmakingg an annotated-

bibliography.
New York, Cornell University, GrarLuate School of Busj-ness and

Public Aclministration, 1958,

Selectie van na 1945 verschenen llteratuur met inclicatieve excerpten.

DocrfUe ntat i e ins te 11 ing

"=" "*trt*- 
aaarvan is te vinclen i.n d.e z.gr rrltr.I.V.E.-Gid.stl

Nec1erlancls Inslituut ygor Efficiency. N. I.V.E.-Gid.s3 voorlichtings-
instituten voor het Neclerlanclse bedri jfsleven, ls-Graventrage, 1959.

N,I.V.E.-publicatj-e No. E 399.

Economische Voorlichtingsd.ienst. Bezuid'enhoutseweg tl;
rs-Cravenbage. Te1. 0?0-?20050.

De Centrale Economische Catalogus omvat de aanwinsten van de voor-

naamste economi-sche bibliotbeken in Nederlan.f en van cle bibliotheek
van het Mini.stcrie van Sociale Zaken.

s t emat i s che ce ntrale e conomi s ch 1 ite ratur:rkqq-to1-h9g bevat

llteratuurgegovens van d"e bibliotbeek van d.e Economiscbe Voor-

lichtingsd.ienst, het Ministerie van Sociale Zaken en cle Nederlandse

Economische llogeschool te Rotterd.am. (ind.icatieve excerpten).
Op d.eze literatuurgegovens kan men zich abonneren, zowel in algemene

abonnementen a1s in groeps- of ond.erwerpsabonnementon, Uitgaveg

Economic-abstracts.
Mon vind.t hier behalve de economie ook "bed.rijfseoonomierl
(hetgeen tal van becLrijfsorganisatorische ond.errryerpenr bet personeels-

beleid. en d.e personcelsproblematiek omvat) en gegevens over sociale

wetenschappen.

International University Contact for Management Eduoation. (I'U.C.).

Oosterstraat )4,, Delft.
Eier word.t een kartotheek bijgehoucl-en op het gebi.ecl van d-e hogere

beclrijfsleid.ing en de vorming claarvoorr

Uitgave oo&r8 I.U.C.-bib}iograPfo11rr opgenomen in het tijd-schrift
rrManagement Internationalrr .
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Nef,erlancls Insritu-@ (N. I'v'E' )

Laan van Meerc',ervoort d{0, TeI.: 0J0 - 325972,

Uitgavon or&r N.I.V.E,-Gicls, divorse broohures, li-teratuUrOverziobten

etc. Filmotheek.
$ederlands fnstituut voor Praevontieve Geneeskundeg

Af d.eline Arbe j.r',s genee5hl4{lti Tb zamen me t d'e Afd'ellng Gezondheiclg-

tech.niek T.N.o., cle Arbciclsinspectie, d.e Med'ische Dienst van'Philips

on het Veiligheidsinstituut.worcl een |tdocunentatiepool-tt opgozet op

bed.ri jfsgeneeskunclig gebled.

voorna,melijk arbeid.sfysiologie, toxicologio en algemeno bed'rljfs-

genoe skuncli ge ond-erwerpen.

Afdeling Geestelijke Gezondheid.r cartotheek en literatuuronderzoek

op h,et gebied. der geestelijke \ygi6ne, vooral gerioht op het

bed.riJf slov@rlo

Soegepast personeelsleleid.:

nr. 1 Sed.rijfs-ilfiaatschappelijk \[erk' 
'

rlxr 2 Muziok bij het.werk.
nro 3 Exit-interview.
In voorbereid-ingr Ploegenarbeid, Arbeid.stijd.verkorting e/t

Verzuim in d.e bed.rijvon.

Sociaal-psYchologisohe reeks I

rrr. 1 Di.scussi-e- en vergadertecbniok.

StiohtingStudieoentrunserlrijfsbeleidIErnstCasimirlaanll,
Arnhem. Te],,, 32246,

Eior voornarneLijk een gericbto.bibliotheek op hot gobiod van bedrljfs-

beleid. ( o. a. personeelsbel-eid') .

Stichtine Teohnisch Film en-!rUg. Stad.houdersl,aan LJZ!- ts-Gravonh&$or

I

Te1. 0?0 - 558300.

Catalogua l)6o/6t Fj-lms on filmstroken op ed-uoatief gebied'' ':

suppl.c Films on filmstroken op technisch on organisatorisch gebiecl'

Korte inhoud van de films met gegovens oYer vertoningskostenl 
,l

tiJtlsduur, filmbreed,to, kler.rr of zwart-wit etc. Ook films op bet' 
I

I

gebiedl van de gezondheiclsvoorlj'ohting'

European ProduotlvitY
Voor Neclerland.c Contactgroep Opvoerlng Prod'uo'tiviteit

Raarrweg 43e t s-Gravenbage.

TeI,e 0?0 - L83015

i
:
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Intornational Guj.d.e to sou.rces of technloal infolEat1sg.

' t Parisg E.P.A.-0'E.E.C.
Geeft overzj..dnt van do voornaamste instellingen etc. (d.us geen

, i' uitputtend ovorzicht) po, bij de O.E,E,C. aangosloton 1a^ncl,

, goselecteerd. uit d.e Natlonale gid.senl

Zie ook: leeister of research ln tUe lg1qan sciences. appl+e

,:\' to problems of worF,and. Direc!>ry of relevant research

, ilEliSsii.ons..

O9.O5r Maatschappeli.ik werk.
G--

Een overzicbt van d.e belangrijks,te docr.mentaj,re gegevens j.s te
vind.en in: Gitls voor MaatschapPeLijk

wgrli. Deel rr, blz. 765-86, Alphen af a niin, samsom N.v., 1957.

(naH3aarlijkse en jaarliJks or.mulatieve supplementen). !9-.6i$g
(Dee1 f en DeeL fI met d.e supplomonten) 1g het belansri.'ikste
Nedollanclse overzichtswork op d.it gebi.e.rl. Sevat o.a. gsgevens over

z J.ekonlruize n, c Lubhuiz enr bgJ aarclentehu iz en, gebandioapt en,
' organisaties sn scholen voor Maatschappelijk llferkl vluchtolingen-

hulp etc. (ltratetisch register in Deel fI, blz. 787-947).

Een andere bron is 3u11etin 2.. Ulpatschappgliik lillerkqnderzoekt

Eon wcgwiizer in do lite.ratuur. Den Eaag, Staatsd.rukkerij- en

Uitgeveri,jbodriitt L959. 35 b]-z.
(lit toet<je is te gebrrriken in combinatie met 3u11otin 1., Maatschap-

pcIi.'ik Werkonderzoekt een korte lntroductie tot werkterrein en

nrobleEratiek hoewel 3u11etin 1 zeker geen literatuur-introd.uotie
als zodanig is).
Eet Bulletin 2 is in feite een systematische bered.eneertle biblijrsrafie
van de capita selecta van hot Maatschappelijk llerke teririjl in do

Gid.s voor Trlaatscbappelijk lVerk een overzicht word.t gegeven van

bibliotheken. sid,sen en .iaalbo€ken" tijd.schriften (inged.eeId. naar

de vele special,e gobi'od.en), verzarrqhi'erken, levattende vvetteli jke

regelingen. voorsohliftpn. Erinis,ter.i.tile airculaires etc. welke

aandrerkelijk bred.er on meer gec1-etailleerd. is dan het Bulletin 2.

Een opvaLl-cnc1c tekortkoming d.aa^rin is, d.at d.o trGld.s voor }traatschatrr

polijk l/ferkrr nergens gcnoemd word.t.

Zeer brulkbaar - hoews[ sleohts op d.o collectie van 66n bib].lotheek

slaancl - is d.e voortreffelijk verzorgde en ook systeniatisch goed.

d.oordachts Catalogus.van d.e bibU-otheek van de Natioqale RPad Iogr
MaEtschappeli.ik lferk. samengestelcl tloor A. Treutniet. t s-Graven]agor

Lg6O. 4O4 blz. Alfabotisoh zaakrogister en Register van Porsoonsnamen.
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Het hoofdstuk ,, (t12. xfi - xxx) geeft

een gecLetailleerd. overzicht van bet temein, waarop hot nbatsobap-

peltjk lTerk zich in d.e ruj-mste zin d.es wooril beweegt,

En$ele d.ocr:rnentatiocentra t.

Doaumoltptio en bibliotbeek van de.Natlonale Raacl. voor Maatschappe-

lijk Werk. Stadhoud.erslaan 145r ts-Gravonha$er Te1. 0?O - 5LZL4I.

Seha1ve over do in bovengenoemde Catalogus vermelde werken beschikt

men aldaar over eon uitgobreid.e fiche-cartotbeek. v,raarin vele tijd--
scbrj.ftrcferaten zijn opgenomen. De fiches van do Nationale Raad

hetton oen overwegencl iqlormatief karakter, tenlijl dle van het

hj-erna to noemen Ministerie van Maatschappeliik Werk doorgaans

eeng9gixjgkarakterhobben.(Abonnementisrooge}ijktegen
goringe vorgoecLing).

Mi-nisterij; van MaatSchapBell.ik Vlork. afd.eling voorliohting,
d.ocr:mentatie en biblioth6sl<. IJan$e Poten,4l I s-Gravenhage.

Ee1.t 0?O - LBO945,.

Goeft o.a. oen gestencild overzicht uit van de belangriJkste booken I

on ti jd.schriftartikelen ( gratis vorkri$gbaar).

09.05r ' /

!&.gg*,.
Docr.unentatieblad Mlnisterie van Ond.erwijs. Kunsten en lilletenschaDDenr

t s-{ravonhage 2 S taatsd-rukkeri j- en Uitgeversbe d-ri jf .
Algemeen, onderwijs, jer:gd.vorming, voltvassenvormingt massacomsuni-

catlenicl-clelen, 1ich. vorming en sporte openluch,trocreatio, krmst 
l

oud.heidkrrnd.e en natuurbes cherming.

Geeft korte referateno De reforaten zijn genr:mmercL' Via d'e nummers

kan men de literatur:r oprragen bij d.e bibliotheek van het Ministerie

van O.K.W., Nieuwe Uitleg 1, ls-Gravenhage.

Crea,me.. D: (etl.) Bibliography on j"ncome and' wealthr

Lond.one Intefnational Association for Rosoarch in income and rvealth.

tg5]._,
Vol. 1? L937'L947" Vol. 5z L952.

Vol-r 2 e t948-L949 t Vo1. 6z t953'1954.

Vo1" 3i 1950. Vo1. 7z L955-1956.

Vol. 48 195L,
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u.N.E,S.C.0. Assistanoe to underd.oveloped. countriesl an annotated

-

bibliograpbyr
Paris; 1957.

u.N.E.S,.C.0o slorld. surryey of ed.ucation. Eanclbook of educational

organLzation and statistics.
Parie t L955. )li b]-z. overzichten, statistische gogovens en

bibllografie per land. Geen aclressen van Instituten of instelli-ngen.

De Glossary of terrns j.s een goecL hulpnidd.el om de aard van een

ond.erwijsvolm te iclentificeren, als men slechts over cle beschrijving

in d.e vreemde taal beschikt. (li5v.t oscuoLa complomentaria

(f,unauras)c part-time upper primary school for adults. Duur 2 Jaan'

ilooropleid.ing tenminste 3 iaar lager ond.errrijs. Eind'onderriviis)'

Stichting Ned.erland.s Normalisatie-instituut.
Duinweg 20-22, Schovoningen. (Posttus JO)'

Geeft lnllcbtingen inz.ake normallsPtie' uitgave or&o 3

C?talogPs van nornent uitgegeven door de E.C.N'N'
is-Gravenhager t957, fupp1. L959, Nieuwe uitgave staat te verscbljnou.

i,
t.
i

Wor of
Harpend.en (fierts. ) e

Ca. 2500 oentra in
Ind.ex van plaatsen,

tr:ra1
1950.

ruim 10O landen geograflscb gerangschikt.

namon cler centrar ond.erwerPen,

Les n n centres. \
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10s Eniee- verdere 1i:Lor€Ittuuropgavon! '

I

Hierna volgen oen aantal literatuuropgavon op gebiocLen, d'ie

bij het praktische wcrk nu on latcr van pas kunnen komen. Deza

zijn zorglnrldig geselectecrd uit d.e d.oor d.eskund'igen doorgaans

aanbcvolon wcrken , zod.at het in voorkomend.o govallcn zekor d'e moeitc

zal lonon sr konnis van to flcltrGn.

19:91:-9lsgtlgieslle:
Frank" O" Grund.lagen dcr 0rclnungstechnik' Serlint 1948'

Hand.buch d.er Klassifikation, Teil 3"

Gcschikt a1s inloiding tot d.e univorsele Docimale clas-

sificatie (U.D.C. ).

Ilorrmann. P. Praktischo Anwcnd.ung d-er Dozimalklassifi-

kation; Klassifiziorungstochnik. 3e erw. Aufl. Scrlint
zentralstolle fiir wissenschaftliche Llteratur, 1957 s 6B

bl.z,

Korevaarr. A* Do systematischo catalogus van de Bibliotheek

dor feohnischo ]Iogeschool te Delf t. Dolf t t 1951'

N.I.D,E.R., Universelc Decimale classifiCatie, vorkorte

lilod.erlandse uitgave. I s-Gravcnhage, 1955.

Voofld-" F, no trofwoordencatalogus; grohd.slagen cn inrioh-
ting van d.e trefwoordencatalogus van do Sibliothock d.er

Tcchnisohe Hogcschool te Delft. ts-Cravcnhagc, 1956'

2e d-ruk.

10"02e tr'ormulicren etc. e

Department of pub_Iic pri+ting and. statiorrcry. Manual of

forms desig"r and. control. Ottawa, 1955"

Knox,o tr.M. Design ancl control of buslnoss forms. New Torke

1952,

Sarnsom, tr'ormulicrbchccr" Alphon aan d.en Rtjn, 195A'

Stokvis" 3.. Contracten, mod.el1on cn forrnulieron voor de

praktijk' I:ochem , 1936-1941. 5 d-c1on.

i\

I

I

I
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19:9]i-Iesig!jgLyes-EssleIglr:Ec3l!eueigsgee-I9PI9 gsg!19-g!gsi

Btjhrs " Ii:. Grundfragen und. Method.en d.er Biirorationalisie-
rung. Miinohon t 1958.

3ots"}1.J.NrrenA.-Kwaak..Documentatieenad.mintstratiove
organisatie in d-e practijk. Arnhen, 1958'

. Cgutelle, C. Ueber cin einfaohes Verfahren d.er Randlocbung

fiir Karteikartcn.
Doutsches Gosund.heitsvresen 12 (1957) 1171-2'

Derbolqu,sx:-U. Die .sichtlochkartei als Notholfer des

ffi**chencr mod" ritrochenschrift 92 ltlll) 1547-8.

F.I.D. Manuel do r6production et d'c sdloction d'es

documents. ts-Gravcnhago , 1953. F.I.D,.-publicatie no 264"

Losblad.ig, Frans on Engols.

Giindel o JliI. ueber tlio verwcnd.ung von Kerbloohkarton in cler

Mod.izin. Dokr.uontation { (1957 ) -t33-9.
Jungo J. Problcme d.or Dokumentation in medlzinischer Sicht'

Mainz, 1955' Diss.

Lassex, J.K. Business management hand.book. Lond.ont 1954,

Nackeo o. Eine einfache Rand.lochkarte fi.rIi lfortkod.en"

Itr{rinchener med.. Yfochenschrift 22- (g>l) 1549-52.

Nackg, 0' Die Ind.ex.Metbod'en ln d.er medizinlscher

Dokumentation. Miinchener med. Tfochenschrif t ]-91, ( 1959)

1128-32.

N.loD,E.R. A3o-rege1s9 hand.lolcling voor het alphabetisch

rangschiJrkon. ts-Gravonhage, 1958' lo druk'

N.I.D.E.R. Lijst van publicatios' rs-Gravenhage, 1956'

B bIz.

N,I.V.E. Beprod.uctie- on d.rukteOhniek voor kantoorgebrulk.
rs-Gravonhage, 1958, NfEi-publicatie no E' 329'

Ocklitz. H.Itf. Der jgnge Arzt und soine Litcraturdokumon-

tation. Deutsches Gesundheitswesen 1A ?gSg) 1965-70.

Regels voor d.e litctUesohrijving, vastgestold. door do

Bijkscommissie van advies inzake het bibliotheolnvezen'

Loid.en, Sijthoff , 1959. Je druk'

I
l

l

il
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Scheole. M. Literatur iiber Loohkartenverfahren'-:-
SohlttzfOborhesson, H, Guntrum Ver1ag, 1959' 116 b}z' 

l

2000 titels. Indox via een 50-tat doorzichtponskaarten,

d.ie tevons een goed.o indruk van do bruikbaarheitL d.aar-

van gevonc

Toepassingsgebied.eli oo&o 3 sozialv,rissonschaften, Siologie

einschliesslich Psychologie, Uicd.iz5-n. l

l

Vforld. c-opyqight encyclopodi.rr in four volumes" 
f

Leid.en , 1953, 
l

Dc bescherming van dc intollcctuele on industri6le
eigend.om in d.e gehele wereld.

31ok1and." G.0. 
-van 

litrotenschappelijk litsratuuronderzook

in het licht van ervaringen, opgedaan bij d.o Afd.oling

Goestolijke Gozondheid. van het Ned.orlancls fnstituut voor

praovcntievc Genoeskund.e to Lcid.on, Lcid,on t.1961. 108 blz'

Sronnon voor LiteratulrlonderzoeEr [hecd.e vormeerderde ui t-
gave. r s-Gravenhagc, Gcmcenschappelijke0plcidings Commis'

sio N.I.D.E.Bo-N.V.3., 1951,

Natuurwetenschappcn, technick, gonecskundo, landbour;v,

politiek, recht, sociologio. AIs bronnenoverzicht vooral

sterk in tochniek, chemie, ooonomie en natuurwetonschap-

pcor De socialo rrotcnschappen zijn matiS en soms in hct

geheel niet vertogcnwoordigd (tiiv. d'e psyohologie!)'

Frank. 0. Literaturrnaohweis und. Literatumeoherchen.

Stuttgart, 1953. Hand-buch d.cr Klassifikation, Teil B'

IIook. Lr.&rrd M.Y. Gavear- Tho research paperg gathering

library materiaL l organizing and preparlng the manuscript.

Znd. ed. New York, Prontice Ha11, 1954'

Kobo. K.A. Chemioal englneering reports; how to search

tho literature and. prepare a roport; 4th otl'

New York etc., Interscience, 1957'

Loos-ies" Th,P. Documontatie van rretenschappolijke litera-
tuur. Amsterd.am, 1957.
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Mel1on" M,0. chemlcal publiCations3 their nature and.

u.ser New York r 1958. 3e d.nlk.

19:9X-Ue glsgEe-rs gieirelis:

Zie hiervoora
Gemert, G.ll[. Registratie van medische gogevensl d.oe],

functionarissen en opleid.ing.

Tijd.schrift voor Sociale Geneeskunde f2 UgA) 491-7,

Hitrrbij een 1?-ta1 literatuuropgaven.

1 0.05e ?roefschriften:

3{ouwor. 4.L. Is wetonschappelijk drukwork niet meer te

betalen? | s-Gravonhage, 1952; (offsot-drukf I proof- '

schriftcng II herd.n:kken van publtcatios) 3e d'rr:k,

Oroningen, Offsotdn:lckerij V"R.B., Kloine der A 4. 35

birz, (Gratis verkrijgbaar).

Donner" A,M., G.A' Linde.bg-om--o.a.- De vorrrlng van vreten-

schappeli jke begrippeni interfacultairc voordrachten,

gehoud.en d.oox ...".
Kampen, 1957. (o.a. staatsrecht, pathologic, biologle
en economie).

. Ee1s. E. writing a thesis; a guide to urrlting term papers,

theses and long rcportsr 4th cd. Ycllorr Springs t 1947'

Fed.oratie der workgcversorganisatibh @
bed.ri.-if " Hot goecL vorzorgd.o proefschrift; RaacLgevingen

voor hot persklaar makon en het laten d.nrkken van proof-

schriften. Amsterd.am, van Eeghonstraat J0, 1958c 22 b]z'

Euisman. & Lrart d.e Ia d.issortation philosophique'
paris t 1958. (Hoevrol do voorbeeld.en filosofischo onderwer-

pon botroffcn gevon do bIz. 15-52 een 'iABC d'e 1a

tli ssertationtro )

Tschiohold.. J. Yrlat ied.ereen van drul:werk behoort te weten;

vert. van J. Vermeulen uit het Duits. Amsterd'amr

A. d.e Lange , 1951, 52 bl-z.

Ukker, D.Re Bijd.rage tot de kennis van do juisto richting'
Utreoht, Schotanus en Jens, 1961, 46 blz,
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Wci1. 3.H' (ed..\ Tochnical uaitirrg; includes basic

concopts and operating practices. \

New York, Roinhold.; London, Chapman and. HaI1 t 1928'

1 o. o? a samenstcllgl-gl-1319lPl919l93-y33-I3pp9l19g-93
----i----

ps!]igeiiss:

Amerioan Managemcnt Associa-Lion. Rcports to top-

managoment for cffcctivc planning and control'

Now York, 1954. 117 blz.

Qa]<els. F.9' Good. taalgobruik en bct persklaar maken

van stukkon.
- Amstordam, Scholtoma en Holkema, 1956'

El?ero H, do. o,a. Sohriftolijk rapporterenl esn

practischehancl'].eid.ingbijhetsamenstellenrran
rapportone notat s, memorand-a, gcriptios, dissertatieet

. zakeLljke corrospondentie on dergolijko'
Utrechtl Antwerpen, Aula-Soeken no A ld, 1951' 327 bLz'

Sowso A..J; How to improve your montbly report'

N.A.C.Ao-Bul1etin (N. York) 1955t No 10, section 1,

1255-64 (0.a, rcad-ing quality, nows value ctc' )'

Ceha" M.M.-I,. M"C. Jang.83nr?.F. Booko e,a' Het rapport

van d.o psycholoog aan d.e psychiater'
- 

Ned.. Tijd.schrift voor d.e ?sychologie en haar gronsgebled.en

}] (rg>B) 261F3oe. 27 t:t. osn.

burant. D,C. Rcport writing. Inc Time and. Motion Stutl'y

, (Lond.on) lgl8, Fobr; 2o-5,

Eels.H.Tfritingathesi,s;agui'detovrritingtormpapers,
thesos and. long rePortsr 4th ed''

Ye1low SPrings s 1941.

Embergoro M.R.. and M"B. Hal1' Sciontific rirriting, New

York, Harcourt Srace and' Co' t 1955'

Epgrson. ,L.A. How to preparo training manuals; a guid'e in

the preparation of rirritten j.nstructional materials.

Albany, Nevr York, Un5-v. of tho State Nevr York, 1952t 356

' b1z.
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I'lersch" R, llhe art of reatl.able writing. 1e d.nrk. 1949.

228 blz.

Frank" O. Ratschldge fiir schtiftliche Arboiten, Vortrii,ie

und. Vertiffentl iohungen.

stnttgart, Dorotheon verlag, 1954' 135 blz' Eand'buoh cler

KlassiflE,s.tion, No 9.

Gaum" C.G., A.F. Grgt[gs and. l,.S,tS. !o{!qe4r- Report

vrriting. 3e d.ruk.

New Yorkt 1950, 374bl',z, bibliografio.
(Van zakenbrieven tot manuscripton van vollcd.ige rap-

porten) .

Gunning. R. {[ho technique of c16ar v,rrlting. New York,

Mc Graw 8i11, 1952,

Earto E. Rules for compositors and. read'ers at the

University Press Oxford'.

l,ondon, Oxforct Univ. Press t'1952. 143 bIz.

Hilbj,sh. F.M.A. The research paper. New York, 1952.

Eoofdcommissie vogr {e Nornallsatio in NetLerlancl,

Centrale taalcomurissie voor d.e technj.ekl verschillentle
vroordenlijsten, als normblad.en verschor,Grlr

Eook" L. o and, M,V. Gavcr. Tho research paper. Znd od.

1955, BJ bl-z. bibliografio.

Johnsg+. E The rosearch reportg a guid-e for the

beginner.
. New York, 1951. 139 blz, bibl. Dit is een goede

inleitting met taI van voorbeelden.

Johnson. 0.G. Sooord.s and reports of 1ooa1 health
d.epartmonts; criteria and. method.s for organi.sation,

maintenance and. use.

Ifashingtonl GoP.O. I 1953. (Ued.iscU-statistisch)

Kaisel..L,." e.a. Taa1, spe1ling, stiiI, in genees-

kunclige geschriften; twintig herdrukkon van opsteLlon.

Haarlcm, Erven F. 3ohn, 1940, 10) b1z.

Kossmanno F.K,Ilo De slulzen clor goleord.hold..

Amsterd.am, Arbeicl-erspers, 1952,
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Loly" C.. en P. va4 SohilSgaardL Do verantwoord.eli jkheid'

voor ecn psychologisch rapport.
Ned. Militair Geneesk. Ti jd.schrift 19 .0.gSl) ?2L-4t.

' Lrciy, ilied.isoh. DLz.221-9. @eroaatschappeli jk.
BLz, 230-41.
Lj-nd.qboomo J. IIat en hoe? Kloine rvcnken voor productiof-
wetenschappell jke arbeid.,

Assen, van Goroun, Hak on Srakke, 1956.

Logano 1l{.P,D. Gcneral practitionersr rccord.sl analysis

of the clinical rocords of eight practices d.uring the

perlod. April 19ll to March 1952. Studies on medicaI

and. population subjects no 7.
Lontl.on, .General Reglstcr Offioer E.M"S.O. t 1953, 131 hl-z,

Neus-c\le1. R.F. Ilas your report structtue built or d.id i-t
happon?

N.Aod.A.-3u11etin (New York) lpSe, No 3. Sectton 1,

Nov. 1957 384-95.

Ratryraker.s" J,A. Het psychologisch rapport. Gid.s voor

Personeelsbeleid., Arbeiilsrrraagstukken en Sociale Verzo-

kering ]| (1959) 269-72,

Rhod.es" F.Ho Teohnical report viriting" New Yorkt 1941.

(Sosteed.t vooral aandacht aan grafi-eken, statistisahe
mothod.en en de mathematische a4alyse van fouton).

Rooo A. de Het stellen van rapporten. Srussel-I\:rnhout,

1958" (vce1 voorbeeld.en),

Elinbeqk" G. van Tfonken over het samenstellun van weten-

schappeli jke goschrif ton. Amsterd.am s zo io

Spreutels. M. fh6orie et pratiguo du rapportg pub1. par

}a bibliothEque g6n6ra1o d.es sclences 6oonomiques.

Amions, Ed.itions sclentiflques et litteraires , 1951, 4N
b:.z.

Trasko. V.tr{. Occupati.onal disoase reportingl a review

of current practice togethor with a colleotion of
incid.once statistics.
Washington, G,P.0., 195'1. BO blz" Publ. no 288.
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Tre1ease, S,rF. llhe soiontific papery how to prepare

-

itl how to write 1t, 2nd. ed.

Baltimore, Ililliams and. Wllkins t 1951, lJZ h1.,z,

[schj-cho1d. J. TIat iod.eroen van d.ru]ioverk behoort te

weten; vert. van J. Vermeulen uit het Dr-rits.

Amsterd.am, A. d.e l,ange, 1951, 62 blz.

lPutt1e.. R.E"lgund. Brown" C.A, Writing useful reports,;

principles and. applications.
New York, Appleton Century Crofts, 1955,
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lO.OBt Statistiekr statistieken. nomog,rammenr

Bok. S.T. De ged.achtengang van de statistica.
Ileid.en,L946,Verhahr]'e1ingvanhetN'I.P.G.,III,L946,.26d.r.1948.
Bud.in, M. Setter tables.and grapbs for stronger reports.

-

N.A;C.A. SuL1etin (w.yortc) L957t No. 81 section 1,

April 1957 t LO0l-15

.C.3.S. Jaarci jfers voor Ned'erlancl.

Zeist, jaarlijks'
C.3.S. Statistisch zakboek.

Zeist, jaarlijks.
C.3.S. 'Zestig jaren statistiek in tijdreeksen.
Zeist,l919.
c.B.s, systematisch overzicbt van rle publicaties van bet

Centraal Bureau voor do Statistiet< (Uef 1!{!.*Nov. 19539

Jan. 1953- Juni 1958). '

ZeLst, 1958.

Suppl. 1r JuIi 1958 : Jr:ni 1959.

Supp1. 2r Ju1l ]:959 ' Jrrni 1960, '

Verd.er maandelijkse aanvulJ-i-ngen. . /

Eaasbroek. Ns,D., Nomografieg leerboek voor hen, d.5-e zeLf nonOgralnmen

willen ontwerpen, berekenen en oonstrueren. A^msterdam, 1949.

Euff. Dr Eow to lie with statistics. Londont 1954.

(Nea. vert. verschenen j-n c1e Prisma-reeks oncler de titelf
. Gebrulk en misbrdik van c1e statistiek. Utrecht , L96O).

Internatlofral jq

ind.ustryr pub1. by the InternationaL Statistioal Institute.
The Eague, 1954-. 4*rnaandelijksr
Toepassing van statistisohe method.en bij ind.ustrifilo problemenl

narklonti.erzoek, indus tri 61e psyobolo gle. to'ralite i tscontr$le,

operatlons research, €e&o ' 
,

Jonger E. d-eg Inleiding tot d,e med.isohe statlstiek, d'].. ], en 2,

L,etden' 1!!8-r60. Vorh.and.eling N.I.P.G., )OJI L958, XLWfi 1960. 686 bJ,,sr'

Kenda1l. M..0-. 
' 

and. W.B. Buckland.. A d'ictionary of statlstioal terms,

,r"* *= -* International statistj.cal institute wltb the assistanoe

of the United Nations Frlucatipnal Scientific and. Cultural Organiaation,

Ed.inburgh, ig 51, ( Frans-Dults-Ita1 iaans-Spaans-Enge ls ) .
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Ltbrary of Cgnsref*r Statistlcal yearbooksl an annotated. biBlo-
grephy of tho general statistical yearbooks of major polLteal
subd.lvisions of tbe worId..

Washingtonl 1953.

tr[aruraI. of. th.g- International Statistical ClaFtlfioation of d,lseaseat.

tn.'ir:ries and causes of d"eath. 
,

2 Vol-s. Voli 1. = systonatisch overzlcht 393 bIz.
VoI. 2. - alfabetisch registor JQO bLz,

GenBve lTorld. Eealth. Organization, 1957 (L955-tevLsion).
Tford.t elke 10 jaar herzien. De uitgave 195? fs de ?e revisle,
Eet is blj het gebrulk maken van ouclore llteratuur van belangl

ziob' te realiseron, dat bierbij vorige d'rukken van de ttclassiflcationlr

gebrulkt zijnl
Normalisatierapport.
Rapport van d.g suboonmissie tot normalisatie van ternenr eenhed.en

en verhourlingsmaten uit cLe Ziekteverzuim- en uitkerlngsstatistiek
van tl.e Nationalo Comrissle voor d.e Gezond.heid,sstatistloken.
ts-Gravenhage, L96o. JO bIz. (0verdruk uit t'Yerslagen on Metl.ocle-

lingen botreffencle d.e Yolksgezond.hej.d nr. 1, Jan. 1950 ).
Rapport Epideml Organisation Montl,iaLe

c1e la Sant6e Oenbve. Maand.elijkso

Voorkomen van infectieziektenl statistieken ilood.soorzaken, morbidf-
teitsstati sti.eken.

Rhod.es. F.II. Technical report writing, Now York, 1941.

Roosluinkelo A,J.M. . Statistieken van A-Zi vaclemecum voor bed.rijfs-
prakti jk en. stud.i.e .
Zeist, 1958r Via ruim 600 artitcelenrop trefuroord gerangschlkt, is
na te gaan of over 66n of ander ond.erwerp Ned.erlantLs statistisch
materlaal voorhand.en is.
Etatis,plFche Medode1infien.,,Uite, van hst Sureau voor de Statistlek
d.er Europese GemeenschaBpen. Bnrsse1-Irr:xembr:rg, 3"naand,eLiJkee

VoornameliJk prod.uotiegegevens, doch ook soclale tswastiee (lonen,

migratie van arbeid.ers etc.) komen aan de ord.e.

Statis;bioa Nperlandiqat orgaan van de Vereni.ging voor Statistiek
I s-Gravenhage. 3-maand.eli jks.
Nurmer 15 (1951) 1, 4L-6 geeft een bibllografle t946-L960 van tle

artikelen en boekbesprekingen op @ gebietl, ln tlit
ti jd.schrift vorschenen.

)
ii

)

l
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Tfuuners, F. tr'unctie}eer ,5n nomografi.e.

[opplng. J" Emors of obsorvation and their treatmentr
Lond.on, 1957..

Seber. E. Grundrisz der bioLogiscben Statistik fiir NaturvriseerF

schaftler, Iandwirte untl Med.iziner.

Jena, Gustav. Fiscber Verlag, 1961. JZo bl'z,
WiJvekate. M.Ir. Verklarend.e statistiek. .Utrochtg Antworpenl

Eet Spectruurl 1p50n Aula-roeks No. A.39.

Zwikher. N.P. Richtlijnen voor de berekening in laboratorium-
verslagen. Amsterdam, L954,

i,'
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9,apes. M. Conmr.rnication or Conflictg Conferencesl their naturet
(yna^mics and. planning.
London, Tavistook Publioationo, 1961.

Centraal Comit6 voor voordracbt en publicatie.
Tlenken voor sBrekers en voor schrijvors biJ voordraclrton en

publicaties op wetenscbaBpeliik en technisch gebied.. 4e ctr.

Amsterd.am, Centen, 1957,. \

Cromwell. Earvgy. The persistcncy of the effect of argrrmentative

speecbes. .

Quart. J. Speocb, L955t 4Lt 154-L58.

KerkhoXenn C,Lr,Ma Conferentietermen in vier talong rriertallg zalc-

woord-enboek ten d.ienste van het vorgaderen.

3:956, Losb3.ad.ige uitgave.
Keuken. Jt Tltellijst tliscussie- en vergad.ernethoden.

Lreid.en, N.f.P.G,r. Afd. Goestelijke Gezondheid, 1961r- 80 b1z.

Sociaal-Psyohologische Reeks No. 1.
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11r, llversen.

-

11. OI : ( Vatr-) woord.enboeken:

.Atdomenorgie:
Eod<er' K.E. ' r:nd Kr-llfeimer. ]rexikon

Autot s c

BiochemLe:

d.er Kerrr- und Re'aktor-

Sedri lf swe tenscbappen ;

Sommer.,!T. . unal E,M.S.rboenfe1d. Management . clicti.onarT-

Fachw6rterbucb fiir Setriebswirtscbaf t, Wtrtschafts-

und steuomeoht und. IrochkartenweseI englisb-d.euteoh.

technik. Stuttgart t 1959. 2 Bde.

Verklaring d.er begrippen net Engels on tr'ransqulvalent. Iritt.
Iettenmeyer. L. Dictionary of atomis terminolory.
New Yorkt 1958,

schqurmans:st eEhsllgnic, Elsovier t s automobile clictiona4r'

in.eight languagess English/American, French, Italian,
Spanishe Portuguese, German, Russian, Japanese.

.A^msterd.am e 1960e

3er1ii J:960, Ca. B00O woorclen'

Mii11er. G" " und. .T. Liiffelholz. Sank-L,erikong Eandw$rter-

buch fiir C.as Sank- und Sparkassenwesen. 2e AufL.

Wiesbad"en y 1958,

Dictionary of atLvertising ancl d.istribution in eigbt lan$uages;

prep. by a Committee of experts of the International chamber

of c ommere e . Dui t s-S paans-Frans-Ita 1 i aans-Ne clor land's-

Portugees-Zweecls "
3ase1 s 1954"

GayngJ:" F, International business dictiona":ny in five
languagcs,
New 

. 

York t t9 46 . Enge 1 s-Duits-Frans-Spaans-Italiaa^ns.

A,bd.erhaLden. E. (ed..). Siochemiscbes EantlLexlkon.

Berlin, 1911-1933" 14 3d'o,

Eogtonr 3.L, J" Riqiey. and M. Diotionary of

modern economics, lffasbingtonl 1948.

Kod-eritsch" M"II. " oo M. Kod'eritsch. Staatkund'ig en eoonomisoh

woorclenboek. t s-Gravenhage, 1954.

' EcononieS
#
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&ondbouw etc. s

Eaenscb,, Q., und. G. Eaberksmp. W''eterbuch d.er I:anrlwirtschaft.
Deuts ch=Englis ch-FranzBs !ch-Spanis cho

. Miincben, t959.
trfiaatsc,happe Ii.'ik ijferk :
' Iri.iPt vaq woord.en en uitdrlkkinsEn ln het Netler1and.s,

Engels, Frans en Dults op het gebiecl van het Maatsohappelijk
W"rk en aanvenyante temeinen. { tL1n.

ls-Gravonhage, Mi.n.v. Maatsch.. Iferk, ].754, (stenciJ.).
Ittedicl-inene

-

Dorland r III..$.-S, llhe Amerioan illustrated. med.ical' d.iotionaryg
23d ed.. Philad.e3.phia, Lgrl. Ruim L00.000 termenl tabel van
geneesmitlcle1en.

Hoerr. N,Irs. ancL A. 0so1 (ed..)l Slakinstonts new Gould

mecLical d.ictionary, 2'd qd. New York, t956.
12.000 niouwe termen en 8O00 herziene d.efinttiese

' Schuurqeunq:$-te@gn --ry. Geneeslnrnd.ig woord.enboekg 2e dr.
Amsterd,am, L955. I{erl.-Eng, en Eng.-Nod..

Taylor. N.B. (od..).Sted.manls meclical rlictior{aryt 19th od.
Baltimore, 1957'

Miinbouw:

-

Mi.iqbouwhlnd.ifle nomoncIatog. Ned . -Eng. -FT. -Duits-Sp8.&ns r

Meest voorkomenrle begrippen uit mijnbouw en aardolietech,niak.
Croningon t 1949,

Natuurlmnd.e t

-

lltrestphal. W,H. (brsg), Physikalisches ililiirterbuch.
3erIin, 1952,

Personeelsbeleid.;

Instituto .of Personnel Managem.ent., Provleional Glossary of
PersonneL Managemont Terms (Nederland.s, Eng1lsh, Deui;sch,

Frangals, Espadol). '

Lonaon, Inst. of Pers. Mnt t 1955 (stencil).
Psycho-Analvse r

Stra.ohey. A. A now Gorman-English psyoho-ana,lytical
vocabularyg research supplement No. I tot the Intelnational.
Journal of . Psycho-analysis.
Lond.on lll.C. 2, 3a111bre, Tlndall and. Cox, 1943. 84 btz..'
De belangrijkste psycho-analytische termen in het Suits net
d.e Engelso equlvalenten. Bewerking en ultbretding van d.e

tn 1924 uitgegeven rrGlossarly for the use of translators of

I
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psycho-analytioal wotrksrt . !
1
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Statistiek:
Kend.a11. M.G..and. W.fi,. 3uck1and. A

'

/ lermsf prep. for the IntornationaL

TEchniekr

d.lctlonary of statistLcal
Statistical Institute'

vlrith ths assistance of the U.N.E.S.C.O.l 2nd erl.

Ed.inburgb, L96O,-

Gloseatlesr Fronch-Englishg German-English9 ltalian-Eng1lsh;
Spanisb-English entEonbinecl glossaryrr .

Technlschg vgord.ent verzamelvroord.enboek van d.e Contrale

taalcomurissie voor d.e techniek C.T.T,
f s-Gravenhage, H..C.N.N., 1958.

Te? Bosghr Viertalig teohniscb woordenboek; bew. d.oor

E.L, Oberga

Devonter, DIi l.r Ned..-Eng.-F:r.-Duitst 5" d". I.lg5g.

DL 2r Dulte-Ned., 3e d.r. 1952.

Dl.. 3r tr'r.=Netlr i 3e ar. i955.
Dl. 4t Eng.-Ned.t 3e dr. 1950.

i
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1L.O2t gvord:nrkaanvxagen in enkele talen:

- 

---E-

DtitS-t Vraase Sohr geohrter Eerr KolJ.ege (loktor, Professor, Ord.inarirrsotc.)9ry- -' Fiir dio Uebersonrlung eines SonrLerd.ruclqos Ihxor Arbeit . . . wEre

lch Ihncn (ebenso ur:io fflr d.ie Uoborlassung von Separaten friiberer
Arbeiten - d.iesbeziiglich) sehr tlankbar. tr'ilr Ihre Bemiihungon clanke

ich Ihnen im voraus bestens.
Ihr sbhr ergebener,

Dpnkr Ftir cLie Uebersend.ung d.er Sonclorclruck(e) . . . clanke ich verbindlichst.

Etrgoleg traagr Doar Doctor,

I would groatly appreciate roceiving a rcpr1nt (copy) of yoqr

publioation (paBer) . . . (and- any other papers on the sa.mo general

. subjeot-ftopio) - ana of ary other reprints of similar nature),
Sincerely (vury truly) Yours,

Dank: Wtth oonpll,ments and thanks foi tbe reprints received.e

Franst Vraas; I{onslerr et trBs clistingud Co13-bguez

,Ie vous prLe d.e mtenvoyer un tlrage i part c1o votre

travail intitul6 . . . . ainst que d.tautres publications

conoernant Ie mSme cl.omaine (et dtautres publioations oonoornant

Ie mdme sujet) . A.grdez, Monei.eurr mes meilLerrrs remerolementsl

Jlal bi6n reeu Ies tirds i part et vous remcrcie infini.ment.
,

ItaLiaansr VraaFt Egregio Co11egal

Le sarb mol,to 6bligato se vorri, inviarmi un estratto (una copla)

d.eI Suo lavoro. . . . (e tLi altri lavorj. su11o stesso argomento.)

Ringranziand.ola viva,mente 1e invio i miti p:-i. Aistinti ossequi.

Dank: Por ltinvio deI lavorl, che ho d"a Irei rlcernrto, Porgo sentiti
ringraziamenti. e d.istl ti saluti,

&atiJnsr Vrta,gi Eonoratlsslme collegal
Porgratum mifui feceris si exemplar separate od'ltum libri
tule qui inscrlbitur . . , mihi miseris.
Reverente saluten tibi clicitt

Dankr Ex ani.ni sentontia pro opuscoLo offiaiosissime oblato

ratias tib5. agot

Soaans t

-

I

I

l

1

i

i

i

t.,
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i

I

I

I
I

i

t.

Danks

muy reconocid.o por su amabiliclad- aI

llraagt Sefior Profossorl

Rogamos a Ud. que tenga la
d.eI trabajo . ' . ., (asi
relacionarlos con eI teura).

Dgunkl Sellor Profeseorl lre queclo

enviarme sus trabajosl

a,nablIldad. de enviarmos un apartad.o

todos aquellos que esti-mara oonveniente
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Ao 841 x 1189 um

, Al 594 x 84t
A2 42o z J94
A3 297 x 42o

a'! zfo x 297 fostaat rroor gotypto :rapportefir
A5 148 x 210 )

, A 6 Lo5 x 14g J 
aanbevolen formaten voor llteratr.urr-recherches.

AL 74 x LOq formaat cartotheekfichesl
AB 52 x'14
L9 37x52
AIo z6 x 37

AIL 18126',
A12 13 x 18

:it . A:.3 lxtr3

I

I

t,
I1..;rli r

l'



IL.o4g

_L24-

9rlgigrleege-rerzereljggr *e-gssseeeeleryeliiSe-9rlei*iees:
commissie van het NecLerland.s Instituut voor Documentatie en

Reeistratuur en d-e Ned.erland.so Verenieins van Sibliothecarissen.
Socretariaate Riouvrstraat 1!1. rs-Gra'renbage. TeI. 070 - 777970.

Schriftclijke cursus I classercn,
I A: Bibliotheekclassiflcatie.
I 3s Archlefclassificatie.
SestemF. voorr Personcel in een bibliotheek of, archief, d.at met het
classeren van boeken, broch.ures, tijrlschriftartikelen, literatuur-
opgaven e.11. enf of corrcsponcLentie is belast.
Toe latingsei-senr M.U. 0.-i1.

Schg'ifteliike Cursus .II Alfabetisercn en titelbesghrijven. .

A. Rangschikiringsmothoclen volgens c1e alfabetische volgorcle.
3. Tltelbesclrrijvcn van boeken, tijd.schriftartikelen en octrooi-

schriften.
3,e,slemd. voEre Personeel in een bibliotheek of archief, clat is
beldst met het cataloglso,rrnvan boeken, tij,dschrifton, octrooi-
schriften enfof alfabetisch rangschikken van kaarten, correspoh-
c-lentie e.c'I. zoncler clat het mot cle verclere cLocumentatielverkzaamhedon

in aanraklng kornt.

Toel-atinascisent I{.U.L.0.-4.

Cr:rsus Alr Speciale Sibliothccarls (technisch).

Eg$@_gggl herr clie ruerkzaam ziin in bibliothekenr 'welke een

ond-erclcel zijn van ind-ustri?!1e, commcrci6le of overheid"sbed.rijven

en -d.i-ensten, r'raarvan het.materiaal overi,vegencl tcchnisch is.
Tocl?ting?eissnt M,U.IJ. C IrA-Tenminstc 66n jaar bibliotheckpractijk.

Cursus 42r Speciale Sibliothecarls (niet-technisch).

Sestemd. voor! hcn, clie v,rcrkzaan{ zijn in bibliotheken, vrelke een

onclcrdeol zijn van oen beclrijf of instclling (overheid- of particulier),
y/aarvan het materiaal overlycgencl niet technisch is9 d.us in het

algemeen bibliothoken, waarvan het materiaal hoof'lzakeliik een

sociaal, economlsch of juriclisch karakter draagt

,Toelatinesgiseni 1\[,U. L.0.-A. Tenmj.nste 66n jaar bibliotheekpractijk.
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Cursug A3t Aesistent aan eon wotenscbappelijke bibltotbeoko

Beefemcl. vr)ortaankomend. personeel, werkzaan in wetensobappelijke
btbliotheken (ook instltuutsbibliotheken) !
Eoslatingsoj.sent M.U.L.0.-A, Tenminste 66n Jaar blbJ.iotheekpraotirk'

Cursus Bt 3ed.ri.'ifsarcbivaris.
Sestomd voor: hon, rlie belast zijn net do leicllng van of d.ie werk-
zaam zi-jn in de arohiefcl.lenst van industriEle, coumerciEle en

overheiril.sbedrijvon of van pubS.iokreahtelijke en anclere organisaties
op het gebied. van het bedrijfslevon.
toelatinsseisonr M.U.L.0.-A. Voor het 20 deel tennlnsto B maanclen

archlefenraring.

Frlrsu,s .Ct Iriteratuurondorzoek.
Bestemd voor! het speoialistlscbe personeel van lnclustritlIe en

o.ommorciELe bod.ri jvene Laboratoria, overheidsdienston eriz e I
d.at belaet is met het verriohten van Literaturontlersoek en tLe

blermee samenhangend.e vsrkzaamheden,

foe].atineselspnl !e'cursus is uitsluitend. toeganEel!.iE voor bent

d.ie tenminste een midd.elbare vakopleld.ing hobben.voltooLd of oen

daaraan goLijloiraard.i-ge practi jkorvaring bezitten.
flot hoger beroepsond.erwijs vrorclon bijv. gerekencl d.iploma H.T.S.

of M.T,S.1 M,0.-economie of een d.aarmee overeenstemmencl acaclemlsch

ox&D€rlo Eet vrerkzaan zi"jn in een bibliotb.eek of in een archiof is
niet. verelst , zod.a* d.eze cuxsus biJv. ook toegankelljk ls voor

wetenschappell jke onderzoekers.

513/Lt-9<t /ttt/16375
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12. Alphabetisc4 Register

(voor concreet bronnenmateri.aal raad.plege men het |tReg"ister van Sronnentt)

Aanbied"ingqbrief Tapport -. a5.

Sdresboeken - 1I.

Afd.ellng Geesteli.ike Gezond.heid N.l.P.G'., ca{tot4e.e"k - 58.

Alfabetische catalozus - 5L.

- cod-e U;D,C. - 54"

ALgemene eisen rapport - 59,

- oridntatie - L1.

Alma{raFken - 11,

Analysq vgr literatuur - 30, 43,

Anal.vtische annotatie - 35.

Annotatle - 34t 44, 4Tr 48.

- analytisch - 35.

Anoniemen - 42t 43.

Auteurr corDor&tieve - 34.

Auteursnamen - 34t 4Or 4Lt 42.

- d.i.scriminatie d.oor het volgen van d.e Rijksregels - 4Lt 42.

Autoriteit - 28.

Sed.riifs.welenschappen. bronnen - 97 t 98, 99, l-00, 101 t ]3Zr 103, 1041 105.

Bgtr,ekkingen tussen begippen U..D.C., - 53t 54.

Sib1iosraf ie6-n - 13, 33,

- algemene - 13.

- cumulatieve - 13.

- d.issertaties - 2O, 2!.

- internationaal - !4t L5.

- nationale - 13 , l-5.

- officiEle uitgaven - 2! 2 22,
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Bibliosr?qiSQg

- retrospectieve - 13.

- speciale - 13.

- tijd-schrift-, - 17r 18, 19 , ZOt 23.

- v&r bibliographidn - L4t 15,

Siblj.o.qTafische s-ysternatiek - 51-,

Sibliotheek en huroaniora - 5.

Sibliotheek en literatuurond.e,rzoek - 39 t 44,

3 ib I i o thS,C_k _qrr__{Iat4un{e t en schaBDen - 5 .

Bibliothqe,karbeid. - B, 39 , 40.

3ill-rotneemocpme"t"tie - 4t 5, 8, 39 t 4Ot 44t 45.

Bibliotleekpersoneel - 39t 40) 44.

- referentiekad.cr - 39 t 40, 4Lt 42.

B,ibliotheekrie zen - B.

Biblj.othehen " 9, 10 , lL, 23.

- algemene - 9.

- bed.ri jf s - 10,

- gemeentelijke - !,

- nationale .- 9 "

- openbare - 9o

- overheidsp- 10,

- particuliere ^ l-0.

- provinciale - !.

- speciale - 9, 10.

- univorsitaire - 9, 10.

Siologisohe referaattiid.schriften - 5.

Blad-zi.idgnvernqld.ing * 37, 38r 39.

Sronneq

- t:ed.rijfsnretenschappen - 97 t 9Bt 99 r 1OO, lOI , LOz, 103, L04r 105.

- classificatie - 108.

- diverse ondorwerpen - 1O5r 107.

- formulieren etc" - 1OB.
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Sronnen

- inrichting kantoren, kaartsystemen, reproductie, etc, - 109r 110,

- Iiteratuuronderzoek - 110 r 111.

- maatschappelijk werk - 105r 105.

- med-isch - 74r 75, 76, 77, 78, 79, Bo, BL, 82, 83' 84' 85'

- rned.ische registratie - 111.

- op speciale vakgobied-en ' 74,

- proof schriften - 111 , 1i-2.

- psychologisch - 92t 93t 94t 95t 96t 97.

- samenstellen en interpreteren van rapporten en publicaties - ],J-2, 113 2

1r4, 1Ii.

- sociologisch - 86, B?, BB, 89, 9ot 9Lt 92.

- statistiek, stati,stieken, nomogrammen - 1l-5r 117, 118'

- (Vaf-)woord.enboeken - 1.1-9, 1-2O, l2r..

- yoord-rachten houd.en , vergaderen - 118.

- zLe verd.er: rrRegister va,n Stonnenrr.

Budget voor literatuurqneeruegE - 28, 38.

Bijzond.ere eisen raPPort - 59.

Catalgsi - 3t 4, 11, 13.

- centrale * 3 t 4t L4, 33.

- fabrikanten-, - 1I.

Catalogus
- alfabetische - 51.
- dictionaire- t - 52t 56.

- systeulatische - 52.

- trefwoord-r - 5t, ,2.

Ce{rtrale catalogi '3, 41 14t 33.

Centrale Cataloguq (toetcen) - 4.

Centrale Catalogus Period-ieken - {, 6.
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Centrale documentaties - l.

Centmm vogr Literatuuronderzoek - B.

Chemische constanten - LI.

Chronologische ordening titeLg zond.er schriiverenaag - 43.

CL4gsi.f icatie - 50 , 53 , 54, 55 , 56 , 57 , 58,

- bronnen - 108.

- Dewey-r - 50.

- Expansive Cutter - 50.

- gezichtspunten-r - 53 t 56t 57,

- Eartwig - 50.

- Library of Congress - 10.

- Universele Decimale - 5t 50, 53t 54r 55, 56, 57, 58.

ClaqstfiqatiecoQ.g - 52.

Cod.e - 52t 54, 55t 57, 58.

Collatie - 34.

Collectioneel - 41 5, B,

Communicatiekarakter rapr,ort - 59,

Congresverslagen - ]-2.

Consternteu

- chemischo - 11.

- fysische - 11.

Corporatieve auteur - 34,

D:rglicht-snelcopie - 6'l .

Decinraal - 53t 62, 63,

Decimale indeling rapport - 62, 63,

Deelcod e uit de U.D.C. - 56, 57.

Dof inltie d.ocumeritatie - 3.

escriptief excerpt - 43.
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Dewey- - 5t 53. .

Dewey-slassificatie - 50.

Diazocopie - 67 t 7)-, 72,

Diazo-d.oorlichtc.opie - 71,

Diazo-reflexcopie -'lL,
Dictlonairy-catalogu.e - 52 t

Din-formaten - 44s 123.

Discussieverslagen - l.2,

Diqsertaties - 20, 2L.

- bronnen - 111, l!2.

Diverse onderwerpen. bronnon - 105r 107.

lggggglt - 3.

Documentanalyse - B, 30 t 43,

Documentonderzoek - 3, B, J0.

Dccumentreprod.uctie - 56, 67 .

- Nederlands Genootschap voor , - 67,

Locumentvermenisrold-i.ging - 66 .

Documentaire systematiek - 51.

Documentalistqq - 7.

Documentatie

- bibliotbeek - 4, 5s B, B, 39t 4Ot

- centrale - J.

- definitie - 3.

- vakspecialistisch - 7"

- voor literatuuronderzoek - 45,

- wetenschappelijke - 5.

Documentatiearbeid - 3, ?8.

58.

44t 45,

I

I

!r1
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Documentatiecentra - 33.

- maatschappelijk werk - 106.

- med.isch - 82, 83, 84, 85,

- sociologisch - 9L t 92,

Documentatiecod-e van d,e Bibliotheek van het Ministeri.e van Sociale
Zaken en Volksgezond.heid - 56 "

Donker Duyvis - 5.

Doorlictltcopie. diazo-. - 7L"

Doorli.chtingsmethod.e - 67t 7I.

Druktechniek - 67.

Dwsrgcopiedn - 69, 70.

Economische Voorlichtingsdienst - 55.

Eindevaluering romprapport - 64,

Elec_trotechnische Referaattijd-schriften - 6.

Encycloped.iedn - 11.

Excemten - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

- d-escriptief - 43.

- fornrulering - 44, 45, 46.

- ind.icatief - 35 , 43 t 44 t 48.

- informatlef ^ 35t 43,44r 45t 4Bt 64,

- kwaliteit - 40 t 44, 45, 47, 48, 49,

- leesvenrangend. - 35t 43? 44, 49.

- op'bouw van - 4, , 46,

- toelichting op voorbeeld.en - 47, 48, 49.

- voorbeeld,en - 46, 47 ,

Expanriiye Cuttor classificatie - 50.
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Fabrikantencatalogi - 11.

F6d.6ration Internationale d"e Documentation - 7.

Ficheformaat - 44, tZ3.

Filosofische s.vstematlek - 50.

Fornuleregisters - 11 "

tr'orraulering van excerpten - 44t 45, 46,

Formulieren etc. bronrien - 108.

Fotocopiedn - 4, 34, 38, 40, 44, 67, 68, 69, ?0.

- houdbaarheid- - 7O, 72.

- optische methoddn - 69.

- originelen - 68.

- overdrachtprineipe - 68,.

- ref lexmethod-e - 67 t 68, 71 .

Fysische constanten - 11.

Gebruiker en systematiek - 5It 52,

Gegevens voor het rapport - 59.
' Gomeenschanneli ik lnformatie- en Docurnentatiebureau voor
Orgen:.satiewerX:ig ae niiksaienst ' 56.

Geareenschappeliike 0pleidings Commissie N.I"D.E.R. - N.V.B. - l, 7, 124, 125,

Geografisghe beperkingen literatuurrecherche - 33,

Gezichtspuntenclassificatie ' 53, 56, ,7.

Gid.sen - 11 .

Glass - 6 
"

Ilalogoenzilver-proced.d - 57 , 58, 69 , 7O.

Barrdboeken - 72.

Hartwiri classificatie - 50.

Hectografie - 56.

Eerd.rukken - 67,

Eoofd._Efa.sse4_Urn& = 53t 54.
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Hoofdgoord- ^ 34,

I{oogdnrk - 66.

Houd.baarheid fotocopie6n. op d.iazobasis - 72,

- op halogeenzilverbasis - 70.

Hulpgetallen U,D.C. - 53.

Hyslop - 5.

Incleling rapport - 59 t 60, 62.

Ind.elingsplan rapport - 62.

trrd-icatief excerpt - 15r 43, 44, 48.

Ind.icering - 41 B,

Informatief excerpt - 35t 43, 44e 45t 4Bt 64,

Inhoudsopgave. rapport - 65.

Inle-id.ing - 1 .

- rapport - 54.

Inrichting kantoren. bronnen - 109, 110.

Institut Internationale d.e Biblio,*raphie - 5, 53.

Inventarissen - 11.

Jaarboekeri. - L3.

Jaargangzrummers - 37, 38r 19.

afaarwerslagen - 13,

Kaartsysteem - 2) e 44t 60, 6L, 52, L23.

- bronnen - 1091 110,

Kantoorrl:rrk - 67 ,

KostenbeAroting fotocopiee{werk - 38.

Kwaliteit van excerpten - 4Ot 442 45t 47, 48, 49.

Lafontaine' Ilenri - l.

Larkey - 5.

L,eerboeken - 12.
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Leesapparaat - 69.

Leesvervangdnd e.Tcerpt - 15, 43r 44r 49.

Lexica - 1i.

Library of Congress cie-;sificatie - 50.

Literatuur
- analyse van - 30.

- Iocalisering - 3C.

- voorlopige collectietitels - 30.

li*eratuuronclerzoek - B.

- bronnen - 1I0 e 111.

- en bibliotheek - 39 , 4A "

L,lteratuuronilerzoeker - 8, 39 , 40.

- arbeid. van - 39 , 40.

- free-Iance - 28.

- referentiekad-er - 39 t 4C, 51.

Literatuurrecherche - 28.

- afsluiten van - 31.

- analyse - 30.

- budget - 26.

- excerpten - 4J t 442 45, 46t 472 48, 49.

- geografische beperkingen - 33.

- kaartsysteem - 29, 60, 61, 62.

- locaiisering - 30.

- methodologische boperkingen - 33.

- ond.erwerpsbepaling - 28.

- peiling - 29 , 38.

- probleemstelling - 28.

- rapportering - 59t 601 6Lr 621 53r 641 55.

- reisfaciliteiten - 28,

- sneeuwbalsystoem - 31.
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T, i t e ratuurre cb.e rche

- systematisch - 28, 29 e 30, 31, 32,

- taal;;ebiedr-en - 33.

- titelberschrijving - 33, 34, 35, 36r 37, 38, 39.

- toelichtingen - 33,

- ti jd.schema - 28.

- zcekplan-S r 33.

Localisering van literatuur - 4, 30.

:!gg_LjSS_:_I!:_!. - 6.

Maatschappeliik werk

- bronnen - 105, 106.

- Cocumenta.tiecentra - 106.

Manuel d.u Bdpertoire Bibliographique Universel - 5 t 53,

Med-ische documentatie ccntra - 82, 83 r 84, 85,

Med.i.sche litera,tuur, bronnen - l{., 75t 76, 17 I 7Bt 79, BA, 81, 82, 83 , 84, 85.-

Meoische referaattiid-schri-[-!eq - 5.

Med-isohe registratie ' bronnen - 111.

Methodoloflische beper:kingen litcratuurrectrerche - 33.

Miorofiche - {, 59 , 7O.

Microfilm - 49t 69,

Microkaart - 69r 70.

Microstrip - 69.

Monografieijn - 12.

Laastliggende begrippen "U.D.C. - 53 ; 54,

Nagekomen literatuur - 32,

Naslag-werken * 1.1 o

Na'bionale Raad- voor }laatschappeliik ttrcrk, classificatie - 57 t 58,

Ned.erlands Insti-buut voor Documentatie en Registratuur - ).

Nederlands Genootschap voor Documentreproductie - 67,
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Nomogrammen. bronnen - 116 t :-.J]., l1B.

Noryobladen - lf.
Notatie van d-e systematiek - 52.

Nunmeren vep het 1iteratuurbestand - 32.

Octrooirecherche - B.

Ootrooischriften - 1l-.

0ffici6le uitgaven - ZL.

Off setd.ruk - 66, 67 ,

Off set-rnasters - 73.

Omkeerprisma - 69.

Onanie - 28.

Onbercillbare Iiteratuur - 31.

Onberelkte literatuur - 3I.
Onderklassen U.D.C. - 51. 55.

Ond.crwerpsbepalin,.r - 28.

Ond-erwerpskirrrtsysteem raprrort - 60 , 6l-, 62.

Orrbouw van exce?lten - L\ - 1,6 -

0pmaker, overleg met-- - 55,

Optische methodcn fotocopie - 69.

Organisa,,ties, wetenschappel_iike , - 22, 23,

Originelen_yoor fotocopie - 58.

Otlet' Paul r 5.

0ri6ntatir;. algcmene - 11.

Overdrachtprincipe fotocopie - 68.

Overd.rukaaqv.fagen in enkele talen - l.Z2.

Ove11e 61

- meT opm:ker - 65.
- met typiste - 65.

- met zetter - 65.

Overzichtsartikelen - 12
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Paginering - 3?r 38, 39.

Pi:,ra-collectioneel * 4, 5, 8,

Peiling - 291 38,

Period-ieken z zie ook ti jd.schrif ten.

Personeel - 7, i'2 39 t 40, 44.

- bevoesgd.heid- - ir 8r 39t 40) 44.

- opleicling - 7, B, 4At L24s 125.

Personen - 22, '23 , 24 t 25 t 26.

Prae-adviezen - r.2.

Probleemstelling onderzoek - 28.

Proe'f schrif tens zie d.issertaties.

Psychologie,"brcnnen - 92t 93t 94s 95t 96t 97.

Publicatj-es. samensteilen en interpretaren van. bronnen - Ll-z, 113t l]-4, f]-5.

Puhlicatievorm * 45.

lunctuatie titelbeschriivilg - 35.

Rarrgschikking gegevens rapport - 62.

RapPort.,
- algemene eisen - 59.
- bijzond.ere eisen - 59.

- communicatiekarakter - 59.

- d.ecimale indeling - 52, 63.

_ gegevens vooi het, - 60.

- ind"eling - 59, 60,

- informatief excerpt - 54.

- inhoudsopgt've ..65 .

- inleid"ing - 54.

- onderwerpskaartsysteem - 60, 6l-, 52.

- sanenvatting - 54,

- vexa.ntwoord.lng - 64,
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Rapporten. samenstqllen en interpreteren van. bronnen - l.l-2-? 113, 114t ll.5.

Rapporteren - 59t 60, 51, 52, 53, 54, 65,

- aanbied"ingsb:'ief - 65.

- eind-evaluatie romprappoyt - 61t.

- ind.elingsplan ^ 62,

- overleg opmaker - 65.

- overleg typiste - 55,

- overleg zetter - 55,

- rangschikking gegovens - 62.

- romprapport - 51, 64,

- v65r- en nawerk - 64, 55,

Rastemef lexmethode - 71.

Reeksen - 12.

Referaattiid.sghriften - 6, :-8, 33.

- biolr:gisch - 6.

- electrotechnisch - 6.

- med-isch - 6.

!._ef e_rq.atqezen - J, 6.

Reflexmethod.e - 57 t 68, 71.

Reisfacilitei-ten - 28.

Reprod-uctie

- bronnen - 67 , 109 , 1I0.

* document-, 66, 61.

- en d.ruktechniek - 67 .

Reprografie - 66.

Reviei^rs - L2,

Romprapport - 53r 54.

Rijksregels lltelbeschriiving, aanvullingen - 41, 42t 43.
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Samenge stelle be grippen U .D . r0 . - 53 t 54 ,

Samenvatting rapport - 64.

Sammelreferaten - 12.

Sgriepub_1:Lge.b:Leg - 13 "

Sleutefpublioaties - 33.

Sneeuwbalsysteeri - 31 .

Sneloopie * 67 t 68.

Sociologie. bronnen - 85,87, BBr 89r 90t 9lv 92'

Sociologische documentatiecentra' 9L t 92,

Speciale vakAebied.en. bronnen - 74.

Spitz, R.A. - 28.

Statistj-ck, ]tq44e11 - 1I5 7 LL7, 1IB.

Statistieken, bronnqq - 116, 117, 118.

Stencild-nrk ^ 66.

Systema l;ieE - 50.

- bibliografische - 51.

- documenter,ire - 5l ,

- filosofische - 50.

- notatie - 52.

- wetenschappelijke - )0.

- en ;ebn-riker - 51.

Systematisch llteratuuroryprgoek ' 28, 29 ? 30, 3:.-, 32'

Systematische catafog4q - 52.

Ta.algcbiedon rliteratuurrecherche - 33'

Taalgebnrik in excerPten - 45.

fabellenwerken - 11 "

Tentoonstellra€-Wf4.F.9q - 1 
"

Titelbescbfljyig.-- 33 , 34 , 35; 36 t 37, 38 t 39 t '15 '

- punctuatie - 35.
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Titelbeschri jvinrr

- Ilijkeregels*- 41, 42, 4j.

- ti jd"schrit'tartikelen - 37, 38 , 39.

- voorbecld"en - 36, 37, 38, 39.

Titels zond.er schri.jversnaam - 42t 13,

Toelichtins op voorbecl-deyr excerptcn - 47, 48 e 49,

foelich'lingen bij -C.e recherche - 33.

Trefr,rgord-catalozus - 5l-t 52.

[refnoord-eg - 34.

Treurniet, A. - 58.

Tussentiio-se overlvegi-ngen - 31 "

iid-schema literatuuloLderzoek - 28,

Tiidschriftartikelen, titeibeschriiving - 37, JB t 39,

Ti jd-schriften - 12, 33 "

Typiste , overlgg met- , - 55 
"

U.D.C"B zie Universelt-- Dec

Uittreksels uit d"e U.l.C.

ima.Ie Classificatie.

- 56, 57.

Univer:sele Deciilale Cla.ssifica,tie - 5t 5ar 532 14? 55,56t 51r 58.

- alfabetische cod-e - 54."

- bei;rekking hebbend-e begrippen - 53r 54.

- d.eelcod-es - !6 , 57.

- hoofd-klassen - 53, 54,

- hulpgetallen - 53, 5.

- naastliggend-e begrippen - 53t 54.

- onderklassen * 53 t 55,

- samengesteld.e begrippen - 53, 54.

- uittreksels - 55, 57.

- verspreide begrippen - 53, 54.

Universiteiten - 22n 23.
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Vakspecialistische d-ocumentatie - l"

Vaicwocrdenboeken, bronnen - 119 , l2O 2 lZL.

Verantwoord"ing rapport - 54.

Vergad-ertechniek, bronnen - l18,

Verha,nd-elingen - L2.

Verspreid-e begriBpen U.D.C. - 53, 54.

Verwijskearten - 52t 55.

Verzamelwerken - L2.

Volksontwikkelinl* - 9.

Vol--umenummers - 37r 38, 39.

Vqorbeeld-en

- excerpten - 46, 47.

- titelbeschrijving - 36, 37, 38 , 39 .

Voordrachien houd.en, bronnen - 1IB.

V66r-Sn nawerk rapport - 64, 55.

Yoorlopiile e.ollectietitels - 30.

Welch Med.ical Library Pro ject - 6.

'vlereld.repertorium - ), 6.

{etenschappeliik onderzo?ker - 39 .

I,Ie ten s chappe 1i jko

- documenta"tie - l.

- systematiek - )0.
'ltiho is who? - 11.

Woord-enboeken - 11 ,

Woordenboeken" bronnen - 119 e LZOr l-ZL.

Xerografie - 72t 73.

Zetter, overle{ met-. - 55.

'rZierr-kaatten - )2,
rrZie ookrr-kaar-ben - 52t 55,

Zoekplan - 28, 33.
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Regisier van bronnen

(voor and.ere onderwerpen cla^n concreet bronnenmateriaal raadplege men

het |tAlphabetisch Registerrr) .

Aard-olietechrftgk, woord.enboek - 120

Aardriikslcrmd.e. sociale. referaattiid-schrif t - 86.

Abnornale psycho_1ogie - 94"

Academies, sociale - 105.

Accountancy" bibliog:rafltEn - 99,

Acute vergiftiglngen - 24.

Ad.ministratieve

- arbeid., referaattijd.schriften - 101.

- organisatie - 109 
"

Ad"resbook

- artsen - 24r 26,

- pc:rsoneel Hoger Ond-emiis - 24.

- .r sychologen - 2l , 25.

- voorlichtingsinstanties, internationa.al - 23

- ziekenfonclswezen - 25.

Ad.re sli j sien

- leden Rorschachinstituut - 9r.

- leden Society for Projective T'ecbniques - 95.

Adressen - 22, 23, 24t 25, 25, 27 t BO.

- zie ook personen.

Adverteren, woorclenboeken - 119.

Asrarische ,rroordenbocken - 120.

Afkortingen

- titels mod.. ti jd.schriften - J!.

- wetenschappelijke organieatios - 22.
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Albani6. tiid.schriftbibliografie€n - 20 "

1il ''rbcr tiscren

- opleid.ing - 12!,

- regels voor - IOP.

Algemene pathologie. referaattiid.schriften - 83.

Amerika

- Latijns, tijd"schriftbibliografiedn - 18.

- Vereni.gd,e Staten van Noord-r: zLe U.S.A.

Anatomie

- referaattijd.schriften - 83"

- pathologische, referaatti;d.schriften - 83.

Antbropologie

- referaattijd.schriften - 83.

- culturele, referaattijd.schriften * 86,

An+illen! Nederland.se:rpersonen en instanti-es - 23,

Arbeid gehanoica.pten. bibliogra.fietln - El.

Arbeidsfysiologie - 10C "

Arbeid.smuziek "'bibliografieEn - 104.

Arbeid-songeyallen

- organisaties - 22.

- referaatti jd.scti::if ten - 97, 99r 100 , LO?.

Arbeid.sorganisatj-q - 100,

Arbeidsproductiviteit - 100, LAZ, 104.

Arbeid.srecht - 98? LOZ,

Arbeidsrosearch. instellingen - 102.

Arbeidssociologiei tiid.schriften - 90r 100.

Arbeid.sterrein" maatscLappeliik werk - 105.

Arbeidsti jdverkorting" bibliografiedn - 104.
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Arleidsvertrouagge" - LAz,

Arbeid-sgotgevilg - 98 .

- j.24,

Armed. Forces l,{ed.ical Library - 16,

Army iuled.ical Llbrary - 76.

Artsen

- :id,rcssei:, etc " - 24, 25.

- tandartsen - 2J, 26.

Atoomene{.gie

- bibliog-raf ieSn - 99 .

- woord-enboeken - 119.

Auteursrecht o cncyclopaed,ie - 110.

Automatie

- bibliografiedn - 99, 100.

- films - 100.

4Utq_tCSl4qE-loo'r494:oe-Eqn - 1I9 "

Sankwezen. woo::,lenboeken - II9 .

Bed.ri i{ s

- archivaris, opleiding - l-25,

- bibliotheken - 10 
"

- economie - lO3,

- geneeskuncl.; , beroepsziekterr - 2!.

- bibliografiedn - 99.

- d"ocumentatiecentra, - 104.

- organisaties - 22, 25.

- genee rsieunoigen , U. S .t\.-26 .

- gezonoheiclszorg, organisaties - 22, 26,

- Ieid-ing, referaatti jd-schriften ' 98.

- leiding - zie ook l;lanagement.
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Bedrijfs

maatechappelijk werk, bibliografie6n - 104.

organisatie, bibliografiedn - 99 I 100.

veiligheid, referaattijd.scbriften - 97, 99, 100, 102.

verenigingen uitvoering ziektewet - 25.

wetenschappen - Ll, 97 - I05.

- documentatiecentra - 101, 103 I 104.

- filmotheek - 104.

- referaattijd.schriften - 97 - 103.

- woordenboeken - 119.

Beiaard.entehuizen. m.aatschappeliik werk - 10r.

Belastingrecht. woordenboeken - 119.

3e1si6

- nationale bibliografiedn - 15.

- tijd.schriftbibliografiedn - 18.'

Bermuda, tiidschriftbibliografie6n - 20.
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- vluchtelingenhulp - L05.

- voorschriften - 105.

- wettelijke regelingen - 105.

- woordenboeken - 120"

- ziekenhuizen - 105.

Management

- bibliografie6n - 98, 101, 103.

- bibliotheken - 101, 103 t lO4,

- documentatiecentra - 101, 103 t !O4.

- ed.ucation - 98, 103.

- referaattijd.schriften - 98, 101.

- ti jd.schriften - 99 t 100r 101 , LO2r 103.

- woord.enboeken - 119 t !2O.

- zie ook bed.ri jf sleiding.

Mairuscrirrten, persklaar m4Egn - I11 t LLz, 1I3 t Ll4t l-l-5"

Marktond.erzoek

- statistisch, referaattijd.schriften - 116.

- referaattijd.schriften - 98.

Xlasgacommr.micatie

- referaattijd'schriften - 106.

- verenigingon ' 25.

Masturbati.e. bibliografie - 28"

Mcd.i ci

- ad.ressen etc. - 24,

- tanclheelkund.igen - 25.

Med.isch - 6, Lo , 74 - 85, 94.
I

I

I
I

id

1

Med.isch rapport - 114.
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Medisch-wetenschagpeliike internationale orsanisaties - 23 
"

Med"ische

- classificatie - 109.

- congressen, verslagen, internationaal - 84'

- d.issertaties, Ned.erland- - 82.

- documentatiecentra - 82, 83,84, 85'

- 0ost-Duitsland- - 85.

- documentatiesystemen - 109.

- microbiologle, referaattijd-schriften - 83'

- periorlieken - 5.

- en pharmaceutische bibliotheek voor ts-Gravenhage en Onstreken. 82'

- psychologie - 94.

- registratie - 111.

- sociologie - BB.

- statistiek, inleid.ing - 1I5.

- wotenschappen, ti-jdschriftenliisten - 79, BO'

- woord.enboeken - 120.

llethod.iek literatuurrecherche - 110.

Methodologle Psychologie ' 9r.

Microbig-Iogie. referaatti.id-schriften - Bt, 83'

Microfilm Abotracts - 21"

Misra,tie arbeid.ers. biblioflafieQn - 99'

Migratie E.E.G". statistieken - 117.

MinisteriEle circulaires .maatschappeliik werk - 105'

Ministeries(sed.ert l-948) Ned-erland' - 24,

MonografieEn psychologie - 96.

Morbid"iteitsstatistieken - 117.

Multipele sclerose, reforaattiidschriften - 84'

Musculaire d"vstlo iie r referaattiidscbqiften - 84'

Miinbouw. woord.enboeken - 120.

Muziek bii het work. -bibliografiedn - ]-O4.
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Naamlozg VennootschaP - 99.

National Library of Med-icine - 75 "

Nationale bibliografiedn - t5 t 1-5, L7 '

Nationale F ati-e voor d.e Geestelf;iicg--ygfks zond.hei - 95.

Natuurbescherming. re*)raatti.id'sohriften - 10b'

Natuurkund.e woordenboeken - 120.

Natuurwetenschappen - 6, 9, I0, 14.

- tijd.schriftenlijsten - 79.

Ned.erland

- d-issertaties ' 21.

- gemeentelijke instanties - 23 '

- instellingen - 23.

- rned.ische d.issertaties - 82.

- ministeries (sedert 1948) - 24.

- nationale bibliografiedn - L5,

- offlciUle instanties - 23.

- offici€le uitgaven - 2I.

- parlement - 24.

- personen - 23t 24t 25t 26.

- politieke Parti ien - 24,

- provinciale instanties - 23 t 24.

- sooiaal-wetensch. leerstoeLen - 25"

- staatsinstanties * 23.

- statistieken - 11?.

- tiid.sohriftbibliografie6n - 18.

- urriversiteiten - 23, 24t 25'

- verkiezingsuitslagen - 2!.

Nedorlsqd.s,Insti'tuut,voor Effigieqcy - 1I.
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Ned.erland"s Norma]isatie Instituut - 107.

Ngderlandse. Anti11en. personen en instanties - 23,

Ned.erland.se Sociologische Veroniging. led-enl-i jst - 25.

Neurologie . referaattiid-schriften - 83.

Neveneffecten van geneesmid.d-elen - 84.

N.I.D.E,R.. 11jst van publicatles - 109.

N,I.P.G. - 104.

N .I .V.E. - 103 , 104 .

Nomenclgtuur doodsoorzaken - 24.

Nomografie - 116, lL7, I1B.

Normalisatie - 107.

Ng-ryalisatierppport ziekteverzuim - 117 o '

0bstetrica. referaattiiclschriften - 83.

0ctrooischriften - P '

0ffici61e instanties. Ned.erlancl ' 23.

0ffici6le uitgaven - 2L"

- .Anerj.ka, Ver. Staten - 22.

- Engeland" - 22.

- internationaal - 22.

- Ned.erland. - 21.

- u"N,o. - 22.

- u.s.a." - 22.

- Ver. Staten - 22.

- lrolkenbond - 21.

Onanie. bibliografie - 28.

0nd,erontwikkeld.e gebied.en, bibliogra.fiedn - 99, LO7.

Ond.erwijs * 14.

- bibliografie6n - 107.

- inrichtingen, internationaal - 22.
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0nd.erwi.is

- internationaal ovetzicht - 10?,

- organisatie, internationaal - 22.

- psychologie - 94, 95.

- referaattijd.schriften - 106.

Ongeva1len" referaattiid.sohriften - 97, 99, LOO, 102.

Ontslag-interview. bibliografiedt - 104.

0ntr+ikkelingsbiologie, referaatti jd.sohriften - 83 
"

0ntwikkelingspsychologie - 97 .

0ost-Duit sla,ncl

- documentatieinstellingen - 26.

- medische liter:"iuur - 77, 78.

- meclische documentatiecentril - 85.

- tijdschriftbibliografiedn - 20.

0ostenri ik

- d-ocumentatieinstellingen - 2'( .

- nationale b j-bliograf ie - L5 "

Openba,ar be stuur - 98.

0penbare

- bibliotheken - !.

- gezondheid-szorg, referaatti jd.schriften - BL, E3.

0penluchtre creatie

- refer:aatti jd-schrif ten - 106.

- verenigingen - 25,

0pleid.ing

- alfabetiseren - 124.

- archiefclassificatLe - L24.

- bed"ri jf sarchivaris * 12i.

- blbllotheekassistent - L2>,



_170_

0pleid.ing

- bibliotheekclassificatle - L24.

- bibliotheekpersoneel - J.24, r.25.

- literatuuronderzoekers - 125,

- speciale bibliothecaris - L24.

- titelbeschrijving - L24-

0ph;halnoloprie . referaa.tti jd-schriften - 83'

Opvoed.ing - L4.

- gehand.icapten, bibliogra.f iedn - 81'

- psychologie - 94, 95.

' zie ook paedagogie.

Ore?nigatie

- ad.ministratief - 109.

- ad.,'iseurs, adressen ^ 2J,

- arbeids-, - 100.

- commerciEle.- 101.

- fabrieks-, - 101.

0rp:anisaties

- arbeid.songevallen - 22.

- bedri jf sgeneeskund-e - 22.

- bedrijfsgezondheid.szorg - 22.

- commerciBle - 22.

- geestelijke gezond-heid-szorg - 24.

- internationale - 22, 23.

- maatschappelijk werk - 24r 105, 106.

- med.isch - 23.

- technologische ' 22,

- wetenschappelijker 22r 23.

- zie ook Instellingen.
[Iereniglngen.
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Orthopaedie. referaattii*schriften - 83'

Otolosie. referaattijd"schriften - 83'

Oudheidkund-S. referaattiidsclrif ten - 106'

Oud--ord-inarii. adressen et,c, - 24.

overd-rukaanvragen . speciinen

- Duits - L22.

- Engels - 722"

- Frans - !22.

- Italiaans- 122.

- Lati1n - 1-22,

- Spaans - 122.

Overheid-s

- bemoeiing, geestelijke gezondheid'szorg - 24'

- bibliotbeken - 10.

- Engeland, - 26.

Overzichtsti.idschrif ten - zie Reviews.

Paed.agogie

- experimentele - 100.

- zIe ook oPvoeding.

Paed-iatrie - 77 t 78, 83 '

- referaattijd"schriften - 83.

Papier. D.I.l[-f ormaten ' L23.

Parlement, Nede qla,n{L - ?4,

Partlculiere bibliothglcqn - 10.

Patidntenstatus - LL4.+

Patholosie

- algemene,

- psycho-,

referaattijdschriften - 83.

94.
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Pathologie

- referaattijd-schriften - 83.

Patholo.gieche anatomie,ref eraattiid.scbrif ten - 83.

P.8..0. - 1011 103.

Persklqa"r maken manuscripten - 111 , ll2, 113r 114r 115.

Personeel, universitair - 23t 24t 25r 26,

Personen - 22, 23, 24t 25r 25,

- maatschappelijk werk - 105.

- Ned.erland - 2l t 24s 25t 26.

- Ned.erland.se Antillen - 23.

- Suriname - 23.

- zia ook adresboeken etc.

?ersoneel sbeleid.

- bibliografiedn - 104.

- documentatiecentra - 1O1 I 103 t L04.

- referaatti jd.schriften - 86, 99, LOL,

- ti jd.schriften - 101 , 102.

- woord.enboeken - LZC,

Pe,rsongels-maatschappe.liik werk. bibliografiedn - 104,

Persoonli jkbeid.. ps.yc;hologie - 94.

?harmaciej- tleFarmacie.

Philippiinen._Iiid.schri{tbibliosaf ie6q - 20.

Physloloeie - zie Fysiologie.

Planologisch Ond-erzoek, stud-iegroeo voor-. - 25.

Polen. tiid.schrif tbibliografie6n - 20.

Politiek - 17 "

Politieke partijen. Ned-erland. - 24.

Poli tieke lre tenschappen

- bibliografiedn - 89.

- referaattijd.schriften - 86, BB.
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lolic;,.yeIitis. referaatti.idschriften - 84,

Ponsklarten - 109, 1I0.
- d.oorzichtpons - 109, 110.

- randpons - I0!.

- vakliteratuur - I1O.

Ponskaartenwezen, woord.enboeken - 119.

Privaat-d"ocenten. aclressen etc* - 24.

?rod.uctiviteit

- arbeid.s-, - 100 e !O2.

- instellingen - 104.

Proef schrif ten - zie D.i ssertaties.

?roiectietests - 95.

?rovineiale

- bibliotheken - !.

- instanties, Neclerlri,nd. - 23, 24.

Psfchiatrie. referaattiid.schriften - 83.

Psychoanalyse. woord.enboeken - 120.

Psychologen-ad.resboekie - 25.

PsycholoEen . U.S.A. - 26 .

Psychologie -92-97,

- abnorma:.e - 94.

- clinische - 9{, 95.

- d.iagnostisohe - 94.

- zie ook Tests.

- d.ier-, - 97.

- e:rperlmentele - 95 t 96 t 97.

- Frankrljk - 92r 93r 96,

- fysiologische - 94,
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Ps.ychologie

- gehand.icapten, bibliografiedn - BI.

- genetiscbe - )'1.

- groeps-t - 95r

- industridle - 94? 95, lOOr 103.

referaattijd.schriften - 86.

statistische method.e, referaattijdschrift - 116.

- kind.er-, - 97.

- med.isch - 94.

- method-ologie - 95.

- monografiedn - 95.

- ond.erwi js - 94, 95,

- ontwikkelings- t 97.

- opvoed.ing - 94t 95,

- persoonlijkl:eid. - 94,

- psychod.iagnostiek - 9+.

- psychometrie - 94, 96"

- psychopathologie - 94.

- psychosomatiek - 96.

- psychotherapie - 94"

- referaatti jd.schrif ton - 86, 92t 93.

- revie';s 92, 93 t 96.

- social+r- 94, 96, 97.

- bibliografie - 96.

referaattijdschriften - 86,

- tests - 92t 94, 95"

- toegepaste-e- 94, 96.

- tijd.schriften - 93 - 97.

- vergelljkend.el -94.
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Psychologische rapporten - 112 t !L4,

Psychom,etrie , ti jd.schrif ten - 94 ,95 ,

Psychopathologie - 94.

Psychosomatiek, ti jd"schriften - 96,

Psychotherapie - 94,

Quarterly Cunulative Ind.ex Med.icus - 74,

Raad. van State * 24,

Rglen van Arbeid. - 26.

Radiologie. referaattiidschriften - 83.

Rand.ponskaarten - 109 
"

Rapport. med-isch - 114"

Rapporten. psychologische - ]-].?t LL4,

Rapporteren ^ 1I0, 111, LlZ, 113 t l-1-4r ll5.

- berocpsziekten - 11,1.

- biblio6pafie6n - 113.

Raven, B. -:.)6,

Roaotortechniek. woorci,cnboeken - 1I9.

Referaatti jd.schriften - 18.

- aardrijkskund.e, sociale - 86.

- administratieve albeid. - 101.

- algernene pathologie - 83.

- anatomie - 83.

- anatomie, pathologische - 83.

- anthropologie - 83.

- arbeid.songevallen - 97 t 99, 1C0, 102.

- anthropologie, cul.turele - 86.

- bed.ri jf sleid-ing - 98.

- bed.ri jf sveilighe Ld - 97 t 99, 100, 102.
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Ref eraatti .io. schrif ten

- bed-rijfswetenschappen - !l t/n 103.

- biochemie - 81,E3.

- biologisch - BO, Bt , 83.

- botanie - 81.

- card-iovascula,ire aand-oeningen - 83.

- chemie - 81.

- chirurgie - 83 '

- commerciEle organisatie - I01.

- culturele anthroPologie - 86.

- rlernatologie - 83 
"

- economie - 86, BB, 97r 98,100.

- eirrbryologie - 83 
"

- en,locri-nologie - 83 '

- fabrieksorganisatie - 101.

- farmacologie - 83 '

- fysiologi-e - 81.

- geclragswetenschappen - 86 tf a lO7 '

- geestelijke volksgezondheid - 95"

- geogre:fie, sociale - Bb.

- geria.trie - 83.

- gerontologie - 83.

- geschied-enis - 86.

- rynaecologie - 83.

- histologie - Bl.

- hygidne - 83.

- immunologie - Bf, 83

- i,nd-ustri6le hYgidne - 98.

- psychologie - 86.

- toxicologie - 98.
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Re f eraat t i id.schrif ten

- in grammofoonplaatnorm - 84.

- interne geneesio-rnde - 83.

- jeugdvorming - 105"

- kanker - BJ, 84.

- kinderen - 77 r 78r 83.

- kind.erverlamming - 84,

- Imnet - 106.

- larlrngologie - Bl.

- lichamelijke vorming - 106.

- longaand.oeningen - 83.

- management - 98, 101.

- marktond-erzoek - 98.

- massacommunicatie - 106.

- med.isch - ?4 tfn BJ.

- Jap:"n - 83.

- Rusland - B+.

- medische microbiologie - 83.

- microbiologie - 81, 83.

- umltipele solerose - 84.

- musculaire d.ystrofla - 84"

- natuurbescherming - 105.

- neurologie - 83.

- obstetrica - 83.

- onderwljs - 106.

- ongevallen - 97, 99, lOO e 1O2.

- ontwikkelingsbiologie - 83,

- openbare gezondheid.szorg - 81, 83.
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Ref eraat ti .ids chrif ten

- openluchtrecroatie - 105.

-cphtbalmologie - 83,

- orthopaed.ie - 83.

- otologie - 83.

- oud.heid-kr.inde - 106.

- pathologie - 83.

- pathologische anatomie - 83,

- personeelsbeleid. - 86, 99, tOt. '

- politieke wetenschappen - 86, BBt

- poliomyelitis ' 84.

- psychiatrie - 83 
"

- psychologie - 86, 92, 93.

- rad.iologie - 83.

- revalid.atie - 83 .

- rhinologie - 8l 
"

- serologie - 83.

- sociale aard.rijksund-e - 86.

- sociale geneestcllnd.e - 83.

- sociale psyohologie - 86 t 92 t 93,

- sociologisch - 86, 87, BB, 89, 9ot 91.

- sport - 106.

- statistische method.e

- ind.ustridle psychologie - l-16.

- kwaliteitscontrOle - 115.

- marktonderzoek - 116.

- techniek - 98.

- traunatologie - 83.

- veeteelt (prod.ucten) - ?8.
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Ref eraat ti jd-schrlf ten

- veiligheid. - 97, 99, 1OO , 1O2.

- Yenereologie - 83.

- voed-ing - 78.

- vol-wassenenvoming - 106.

- zo6logis - BL.

Referentiewerken, Engeland - 25,

Eegels

- alfabetiseren - 109.

- titelbeschrijving - 109,

Reprod.uctie- en d.ruktechniek - 67 .

ketrospectief medisch literatuuronderzoek - 78, 82,

Revalid.atie

- referaattijd-schriften - 83.

- zie ook Gehand-icapten.

Revlews'

- god.sd.ienstsociologie - !0.

- kanlierond.erzoek - 79.

- med.isch - 79, 80,

- psychologie - 92t 93, 96.

- sociologie - 87, BB, 89, 90t 9:-.

- v&rl revj-ows, sociologie - B! .

Rhinologie, referaattijdschriften - 83.

Richtliinen bureaux geesteliike gezond.heid.szorg - 24,

Roemenid. tiid.schriftbibliografiedn - 20.

Rorschachinstituut' led.enIl jst - 95.

RusIand

- cultuurwetenschappen, bibliografieEn - 89.

- dissertaties - 21o
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Rusland

- economie , bibliografie6n - 89.

- jurj.d.ische bibliografiedn - 69.

- kankerond.erzoek - 84.

- med.iscb referaatti jdschrif t ^ 84,

- medische literatuur - 78, 79.

- nationale bibliografie6n - L6.

- sociologie, bibliografiedn - 89.

- tiijd.schrif tbibliograf ieEn - 18, 20.

Samenstellen van instnrotiehand.boeken - 112.

Scholen voor naatschappelijk werk - 1Q5.

Schoolsociologie - BB.

Sera - 24.

Serologie . referaattijd.schriften - 83.

Slavlsche Staten. tiid.schriftbiblioarafiedn - 20.

Sociaal

- economische situatie - 102.

- politieke sltuatie - 102.

- wetenschappelijke instellingen, publicaties - !0.

- '[,letenschappeli jke Ond-erzoekers, Verenlging van- t - 25,

Sociale

- aard.rijkskunde, referaattijdschriften - 86.

- acad,emies - 101.

- geneeskund.e, referaatti jrlschrif ten - 83.

- psychologie - 94r 961 97.

bibliografie6n - 96.

- referaatti jd.schrlften - 86, 92t 93.
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Sociale

- verhoud.ingen - 17.

- verzekering - !8.

- wotenschappen' zLe @d.fagswetenschappen.

- wetgeving, Duitsland. - 90,

Sooigty {or Proiective Techhiques. led.enliist - 95.

Sociologie

- arbeid.s-, - 1OO.

- arbeid.s-, tijd.schriften - 90.

- hibliografiedn - 86, 87, BB, 89, 9Ot 9L.

- classificatie - 9L,

- documentatiecentra - 91, 92.

- encyclopaed.ie6n - 86 , 90.

- god.sd.ienst-, - 90 .

bibliografiedn - 90.

- inleid.ing - 86.

- jeugd.oriminaliteit - BB.

- medisch - BB.

- referaattijdschriften - 85r'87, BB, 89, 9Qt 9L.

- reviews - 87, BB, 89, 90, 9L,

- reviews van reviews - 89.

- Rusland. - 89.

school - 88.

- tijdschriftbibliografie6n - 86, 91.

- tl jd.schriften - 87 t BB, 89 t 9Os 9t,
_ U.S.A. - tI .

- IJzeren-gordijrrland.en - 8!.

Sooiatrie" tii.d"qchriften - 94,

Sociometrie, ti.id.schriften - 94t 95,
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Sowjet-Unie - zLe Rusland.

Spaanse overd.rrrkgflnvraag - 1-22.

Speciale bibliothecaris. opleidinp: - ]-24.

Sport

- referaattijd.schriften - 105'

- verenigingen - 25.

Staatkund.e. woortlenboeken * 119.

StaatsinstaJxties. Ned,erland - 23.

Stalistlek - 116, 117, 118.

- nedische, inleid.ing - 116.

Statistieken

- d.iverse - 116, 11?, tl8.

- d-oodsoorzaken - 117. '

- E.E .G. - 117.

- Ned.erland. - 117.

Statisti sche

- jaarboeken, bibtiografieEn - 117.

- method.e
- industriEle psychologie, referaattijd.sci:rriftsn - 116.

kwaliteitscontrOle, referaatti jdschriften - 116'

marktond.erzoek, reforaatti jd.schriften - 115c ,

- termen, woordenboeken - 116, LZl-.

stud_enten. g.eesteliike gezond-heid,. bibliograf ie6n - 92.

Stud-iegroeB voor Planologisch onderzoek' Iedenlijst - 25'

Subsid.i5ring. geesteli jke gezond-heid'szorg - 24"

Surinarne q personen en instanties - 23,

Srmoniemen

- chernisch - 84.

- farmacologisch - 84.

Systeemkaartepr-!-S-I@ - 123 .

Systematische catalozus - 108.
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TaaleebJui-k - LL?, 113 t 1J-4 r 115.

- technisch - 113.

taldAr_tSpn - 25.

Tand.heellcund-e " bibliograf ie6n - 80.

Tand.beelkund.iee

- Instituten R.U. Groningen en Utrecht

- vorzorglng jeugd ^ 25.

Techniek

- 2r,

- bibliografie U.S.A. - 80.

- documentatiecentra - 1O!.

- referaattijd-schriften - 98.

- tijd.schriftenlijsten - J!.

Technisch .Filmcentrum - 104'

Technlsch taalgebmik - 113.

- woordenboeken - 113.

Technische woordenboeken - LZL.

Teohnologie - 6, 9, 10, 14, !7.

Technologiscbe organisaties - 22.

Tests_

- projectie-, - 95.

- psychologie - !2.

- Rorschachinstituut - 95.

- Society for Projective Techniques'95"

- ti jd.schriften - 94, 95.

- zie ook Diagnostische psychologie.

Testontwikkeling - 92t 94t 95.

Testiikins" tiid-schriften ^ 94t 95.

Te.v1errs Stichting - 10.
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Titelafkortingen medische tiidscliriften - 79.

Titelbe schri jving

- opleid.ing - 124,

- regels voor - 1O9.

Toegepapte psyc.l:ologie - 94, 96.

Toelatingssisen opleid.ing

- arcbiefpersoneel - l24t 125.

- bibliotheekpersoneel - L24, L25.

- literatuuronderzoeker - 125.

Toxicologie, ind.ustriBle - 98.

Iraumatologie. referaattiid-schriften - 83.

[refq_o9_trlengatq!9g15. - 108 .

Treurniet eA. - 10!.

Tsjecho-Slowakiie . tijdschriftbibliografiedn - 20,

i jd.schrlftbibliografiedn - 17 r 18, 19 , 20,
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