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KORTE MEDEDELINGEN

REGISTRATIEDIENST VOOR HET LOPEND SOCIAAL-
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. Op initiatief van de
Sociaal-Wetensohappeilijke Raad van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Weitensdhappen te Amsterdam, daanbij gesteund door
de actieve 'belangstelling van vele Ministeries en van de Nederlandse
organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek ZWO, werd op
1 april 1963 opgericht een onder deze Raad ressorterende Registratie-
dienst Voor het lopend sociaal -wetenschappelijk onderzoek. Deze nieuwe
activiteit van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad staat onder leiding
van Mevrouw Drs. H. P. Hogeweg-de Haart. Door de oprichting van
deze Registratiedienst wordt voorzien in een reeds langere tijd be-
staande en vooral de laaltste jaren meer en meer bij vele research-
instellingen in den lande gevoelde behoefte aan informatie over hetgeen
door anderen op hun belangstellingsterrein wordt verricht.

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de sociale wetenschappen
zich in Nederland in een steeds versnellend tempo ontwikkeld. Sociaal-
wetenschappelijk onderzoek wordt niet alleen verricht aan alle Univer-
siteiten en Hogescholen maar ook door de Overheid op de meeste
Departementen, in alle provincies en in vele gemeenten. Voorts vindt
onderzoek plaats in het kader van de Economische Technologische
Instituten, de Provinciale Opbouworganen en door een groot aantal
andere particuliere en semi-officiële instellingen op velerlei gebied.

Geen van deze diensten of instellingen beschikt over volledige kennnis
van walt elders aan onderzoek gaande is. Er bestaat zelfs nog geen
volledig overzicht van alle instellingen die zich bezighouden met sociaal-
wetenschaippelijk onderzoek.

Een gevolg Mervan is dat de afzonderlijke instellingen in hun
research-programma's niet voldoende van eikaars arbeid kunnen profi-
teren en dat wellicht voor de hand liggende vormen van samenwerking
op bepaalde terreinen onvoldoende kansen krijgen. Het gevaar is tevens
niet meer denkbeeldig dat zich op bepaalde terreinen van onderzoek
doublures voordoen, die de betrokkenen zelf, als zij tijdig van elkaars
voornemen op de hoogte waren geweest, zeker zouden hebben willen
voorkomen:
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2 1 6 MEDEDELINGEN.

De Registraltiedienst voor het lopend sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek beoogt nu aille onderzoekingen reeds in hun beginstadium te
registreren en enige malen per jaar een publicatie van dit materiaal
te doen verschijnen, waardoor deze bezwaren zullen kunnen worden
ondervangen. Bovendien za'1 men door deze registratie de richting die
het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Nederland op gaalt op de
voet kunnen volgen.

De publicaties van de registratiegegevens zullen niét alleen een zo
volledig mogelijk overzicht geven van alle instellingen die zich bewegen
op het gebied van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek en de onder-
zoekingen waarmee zij 'bezig zijn maar zij zullen daarnaast deze onder-
zoekingen systematisch rangschikken waardoor op eenvoudige wijze
een inzicht kan worden verkregen in hetgeen er op een bepaald gebied
in een bepaalde periode gaande is.

De registratie van het lopend sociaal-wétenisöhappelij'k onderzoek is
een dienstverlenende activiteit van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad
op kosten van de Overheid. Elke dienst of instelling die zijn gegevens
ter beschikking stelt krijgt de publicaties van de Registratiedi'enst gratis
toegestuurd; hoe meer diensten en instellingen van deze dienstverlening
gebruik maken, hoe vollediger de registratie kan zijn en van hoe groter
waarde de publicaties ook zullen zijn voor een ieder die belang stelt
in de ontwikkeling van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in
Nederland.
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