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ABSTRACT. — Netherlands Agricultural Report Depository. The procedure of this deposi¬ 

tory and its main goal, viz the publication of unpublished research results as synopses in the 

Netherlands Journal of Agricultural Science, are discussed. 

In de loop van 1983 besloot Pudoc tot de oprichting van de Nederlandse Landbouwkundige 

Rapportencentrale. De primaire doelstelling is de internationale verspreiding van resultaten 

van Nederlands wetenschappelijk onderzoek op de terreinen van de landbouwwetenschappen 

en de biologie. Deze informatie wordt gepubliceerd in de vorm van synopses in het Netherlands 

Journal of Agricultural Science, een uitgave van het Koninklijk Genootschap voor Landbouw¬ 

wetenschap. 

Een synopsis is een kort wetenschappelijk artikel (1000 à 2000 woorden) waarin de essentie 

van materiaal en methoden, resultaten en conclusies van een afgerond onderzoek zijn ver¬ 

woord. De synopsis moet compact zijn maar voldoende informatie bevatten om het de lezer 

mogelijk te maken het gelezene te begrijpen èn toe te passen. De synopsis bevat een „ab¬ 

stract” en referenties en kan een enkele grafiek of tabel bevatten. Synopses worden door „ab¬ 

stract journals” beschouwd als zelfstandige tijdschriftartikelen en worden door deze media 

even goed gedekt als traditionele artikelen. 

Een synopsis verschilt van een traditioneel tijdschriftartikel in één belangrijk opzicht: er is 

altijd uitvoeriger informatie beschikbaar voor specialisten die aan de synopsis niet voldoende 

hebben. Deze achtergrondinformatie is in de regel beschikbaar in de vorm van een ongepubli¬ 

ceerd rapport. De voor de Rapportencentrale gekozen werkwijze is als volgt. De auteur biedt 

een synopsis aan plus een rapport. De synopsis wordt onderworpen aan beoordeling door „re¬ 

ferees”. Als de synopsis wordt geaccepteerd, wordt hij gepubliceerd met aanvullende informa¬ 

tie over het rapport (bibliografische gegevens en bestelnummer, prijs en besteladres). Alle rap¬ 

porten zijn via de Rapportencentrale te verkrijgen in papieren vorm èn op microfiche. 

Een inventarisatie in de eerste helft van 1984 leerde dat er op de terreinen van de landbouw¬ 

wetenschappen en de biologie een groot potentieel aan ongepubliceerde rapportliteratuur aan¬ 

wezig is. Interviews met de leiding van ca. 80 vakgroepen van de Landbouwhogeschool en an¬ 

dere onderzoeksinstellingen resulteerden in een geschat jaarlijks aanbod van in totaal 275 à 

400 synopses en rapporten. Daarbij is geen rekening gehouden met synopses als alternatief 

voor traditionele artikelen; bovendien heeft de inventarisatie zich beperkt tot de Landbouwho¬ 

geschool en onderzoeksinstellingen ressorterend onder het ministerie van Landbouw en Visse¬ 

rij- 
Wij verwachten dat een jaarlijks aanbod van 150 synopses een realistischer verwachting is en 

dat zelfs dat niveau pas na enkele jaren zal kunnen worden bereikt. In 1984 zijn de eerste 26 

synopses gepubliceerd. De eerste reacties, zowel van de zijde van auteurs als van die van le¬ 

zers, zijn zonder meer bemoedigend. 

Nadere informatie over de Rapportencentrale — een brochure, aanwijzingen voor het 

schrijven van een synopsis, een proefnummer van het tijdschrift — zullen wij met genoegen 

verschaffen. 
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