
PROF. DR J. TINBERGEN DEN HAAG, 9 Januari 1953 

Sijzenlaan ^•^ 

Prof. Dr CG.W. SCHUMANN, 
Universiteit van Stellenbosch, 
Stellenbosch. 

Zeer geachte Collega, 

Bieronder zend ik U enkele titels 
van geschriften, de titel van 1 boek en van twee lezin
gen, die op het onderwerp van de economische diagnose 
en prognose betrekking hebben en afkomstig zijn uit Duits
land en Engeland. Er Is over dit onderwerp na de oorlog 
niet zoveel verschenen, omdat men t.g.v. de oorlog de nor
male conjunctuurbeweging niet verwachtte. De activiteit 
van veel onderzoekers is daarentegen gericht geweest op 
het vaststellen van nationale rekeningen en nationale plan
nen, waarbij van de meer typische conjunctuurvoorspelling niet 
veel gebruik werd gemaakt. Langzamerhand komt deze nu weer 
wat op de voorgrond. De Duitse tijdschriften, die ik U noem, 
geven nog het meeste op dit gebied, Ik neem aan dat U de 
London and Cambridge Economic Service wel bekend is. Deze 
heeft overigens kort geleden opgehouden te bestaan. In 
België daarentegen verschijnt nog re^nlmatig het Bulletin 
de l'institut des recherches economiques de l'universlté de 
Louvaln. Het beste samenvattende werk is dat van Dr A. 
Wlssler. De twee laatste titels zijn die van lezingen ge
houden op de rondetafel conferentie te Oxford in 1952 en zijn 
nog niet gepubliceerd, maar wel aan de deelnerr;rs uitgereikt. 
Misschien kunt U een exemplaar ontvangen door bemiddeling 
van Madame H. Berger Lieser, Association Internationale des 
sciences economiques, 27 rue St Gulllaume, Paris VII. 

De heer v.d. Berg Is dezer dagen bij 
mij op bezoek geweest en wij zijn aanstonds flink aan het 
werk gegaan 

Met vriendelijke groeten, 

Economische analyse en voorspelling 

BeltrSge zur emplrischen Kohjunkturforschung, 
Dunbker & Humblot - Berlin 195Ö 

Vierteljahrsheft zur Kon junk turf or schung (kv/artaalschrif t) 
(leider Dr F. Friedensburg) 

Wirtschaftskonjunktur, Berichte des I.F.O. Instituts 
für Wirtschaftsforsc'iung München (leider 
Dr K. Wagner) 

Dr A. Wlssler, Hauptprobleme und Verfahrensfrage der 
emplrischen KonJunkturforschung, Berlin 1952 



E.A.G. Robinson, Industrial Fluctuations^In the U.K., 19^6-1952, 
Round Table on Business Cycle Problems at Oxford, 
September 1952, International Economic Association (Paris; 

E. Preiser und W, Krebbe, Theoretische Analyse der westdeutschen 
Wlrtschaftsentwlcklung seit der Wahrungsreform 19M-Ö, 
Round Table on Business Cycle Problems at Oxford. Sep
tember 1952, International Economic Association (Paris; 

é 

i_ I, Instltut fur landwlrtschaftliche Marktforschung, 
Braunschweig-VSlkenrode ( l e ide r Prof. Dr A. Hanau) 


