CEDLA CLASSIFICATIE 2006
00 wereld

GEOGRAFISCHE CODES

30 Andesregio

50 Centraal-Amerika

70 Caraïbisch gebied

81 Suriname

33 Bolivia

51 Costa Rica

71 Cuba

82 Guyana

10 Latijns-Amerika

35 Ecuador

53 El Salvador

73 Dominicaanse Republiek

83 Frans-Guyana

16 Argentinië

37 Peru

55 Guatemala

75 Haïti

18 Paraguay

41 Colombia

56 Honduras

76 Trinidad en Tobago

91 Europa

19 Uruguay

45 Venezuela

57 Nicaragua

77 Jamaica

97 Azië

21 Brazilië

58 Panama

78 Puerto Rico

98 Afrika

27 Chili

59 Belize

79 Nederlandse Antillen

99 Verenigde Staten en Canada

60 Mexico

80 overige Caraïbische eilanden

THEMATISCHE CODES
0000 algemene (sociaal-wetenschappelijke) studies
DEMOGRAFISCHE STUDIES
0030 bevolkingsstudies; algemene demograﬁe
0050 bevolkingsstructuur
0070 bevolkingspolitiek; “family planning”; abortus
MIGRATIE
0100 migratie
0140 internationale migratie (emigratie, immigratie)
0170 interne migratie
0180 migratiepolitiek
SOCIALE CULTUUR; RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN DE SOCIALE STRUCTUUR
0200 regionale studies
0210 sociale cultuurstudies; nationale cultuur; nationale identiteit
0240 sociale organisatie en structuur
0242 rurale cultuurstudies; rurale sociale organisatie en structuur;
“comunidad indígena”
0400 relatie stad-platteland
0450 urbanisatie; steden
0470 krottenwijken zie ook 6070
SOCIALE STRATIFICATIE
0600 sociale stratiﬁcatie
0640 klasse en klassenverhoudingen
0660 leeftijdsgroepen; “generation studies”; adolescenten; ouderen
0670 elites
0690 sociale mobiliteit
0700 familie; huwelijk
0760 sociale positie vrouw en man; “gender studies”; feminisme
0770 sociale positie kind; straatkinderen
0800 etnische relaties; etniciteit; racisme
0810 positie en integratie van “indígenas”
0811 positie en integratie van de negerbevolking
0812 positie en integratie van de overige minderheidsgroepen (Joden, Aziaten)
ANTROPOLOGISCHE STUDIES
1000 antropologische studies
1010 fysische antropologie
1020 etnograﬁsche studies; volkscultuur en folklore (+ geschiedenis)
1033 medische antropologie; traditionele geneeskunde
1060 godsdienst (katholicisme, protestantisme, missie, zending, syncretisme)
1070 inheemse religie (culten, riten, magie, mythologie, kosmologie,
kalenderkunde)
1075 messianistische bewegingen; millenarisme (+ geschiedenis)
CULTURELE UITINGEN
1200 cultuur
1210 acculturatieprocessen; “mestizaje”; multiculti
1230 taal
1240 hiërogliefen; vormen van tekstregistratie; codices; “quipu”
1250 kunst (beeldhouwkunst, schilderkunst, architectuur)
1251 literatuur; volksliteratuur; kronieken; essays
1253 muziek; theater; dans
1254 ﬁlm
1260 sport; recreatie
1270 massamedia
1271 controle van de communicatiemiddelen; censuur

ONDERWIJS
1300 onderwijs; wetenschap
SOCIALE EN CULTURELE VERANDERING
1600 sociale en culturele verandering; invloed oud op nieuw; moderniteit
1660 sociale bewegingen; “civil society” zie ook 2610 2630
SOCIALE POLITIEK
1800 sociale politiek; sociale vraagstukken; ongelijkheid
1840 armoede; werkloosheid zie ook 4110
1860 sociale implicaties seksualiteit (prostitutie, homoseksualiteit,
heteroseksualiteit)
1870 drugs en alcohol; “narcotráﬁco”
1880 gezondheidszorg; psychiatrie
1885 voeding
1900 criminaliteit en straftoepassing; geweld
1960 maatschappelijk werk zie ook 6040
REGERINGSVORMEN EN STROMINGEN IN HET POLITIEKE DENKEN
2030 democratie; democratisering
2040 socialisme; marxisme; communisme; anarchisme
2060 nationalisme; conservatisme; fascisme
2070 militarisme en autocratie
2080 liberalisme; neoliberalisme
2094 populisme
2098 Sandinisme
REGERING EN OPENBAAR BESTUUR
2100 staatsstructuur
2115 theorieën over de staat
2120 politieke stelsels
2130 constituties
2131 vrijheid en burgerrechten; burgerschap; “memoria” zie ook 3060
2150 regering
2160 presidentschap
2200 parlement
2220 rechtssysteem; wetgeving; jurisprudentie
2230 handhaving van de openbare orde
2231 onderdrukking door de staat; staatsterreur
2232 politie
2260 defensieapparaat; leger zie ook 2670
2400 openbaar bestuur
2460 corruptie
2480 lokale en regionale overheid; bestuurlijke decentralisatie
POLITIEK
2600 politiek proces; politieke ontwikkeling ; politieke stabiliteit
2610 pressiegroepen en politieke bewegingen zie ook 1660
2620 lokale politiek; “participación popular”
2621 invloeden van intellectuelen en universiteiten
2630 plattelandsinvloeden (boerenbewegingen) zie ook 1660
2670 militaire invloeden; demilitarisering zie ook 2260
2680 invloeden van religieuze instituties
2750 politieke partijen (+ geschiedenis)
2800 politiek gedrag
2862 verkiezingen; stemgedrag
2880 politiek geweld (revoluties, staatsgrepen, guerrilla,
gewapend verzet)

Z.O.Z.

INTERNATIONALE BETREKKINGEN EN POLITIEK
2900 internationale betrekkingen
2930 organisatie der ruimte; continentaal plat; grenskwesties; geopolitiek
3060 mensenrechten zie ook 2131
3061 vluchtelingen
3100 internationale politiek; politieke globalisering zie ook 7100
3101 oorlog; internationale conﬂicten; bewapening
3102 vrede; geweldloos verzet; veiligheid
3105 kolonialisme; imperialisme
3111 Verenigde Staten en internationale politiek (+ geschiedenis)
3120 buitenlandse betrekkingen; buitenlandse politiek (+ geschiedenis)
HISTORISCHE HULPWETENSCHAPPEN
3208 historische geograﬁe; historische atlassen en kaarten
3210 historiograﬁe
3211 memoires; autobiograﬁeën; interviews
3212 biograﬁeën
CULTUURGESCHIEDENIS
3220 ideeëngeschiedenis; geschiedenis van politieke ideeën; ﬁlosoﬁe
3221 wetenschapsgeschiedenis
3222 cultuurgeschiedenis
3223 godsdienstgeschiedenis
3230 kunstgeschiedenis
3234 geschiedenis van muziek, theater en dans
3235 literatuurgeschiedenis
3236 ﬁlmgeschiedenis
3237 sportgeschiedenis
3238 geschiedenis van de massamedia
GESCHIEDENIS
3240 precolumbiaanse geschiedenis; archeologie
3250 koloniale geschiedenis
3260 algemene geschiedenis; politieke geschiedenis
3265 militaire geschiedenis; oorlogsgeschiedenis
3267 rechtsgeschiedenis; geschiedenis van criminaliteit en geweld
3269 geschiedenis van politiek geweld
ECONOMISCHE GESCHIEDENIS
3270 economische geschiedenis
3273 geschiedenis van de handel
3274 geschiedenis van de industrie
3275 geschiedenis van de mijnbouw
3276 agrarische geschiedenis
SOCIALE GESCHIEDENIS
3280 sociale geschiedenis
3281 geschiedenis van de arbeid
3282 geschiedenis van de vakbeweging
3284 geschiedenis van elites
3285 geschiedenis van de armoede
3286 geschiedenis van de etniciteit; etnohistorie
3287 geschiedenis van de slavernij
3288 geschiedenis van opstanden
3289 lokale en regionale geschiedenis
3290 geschiedenis van het onderwijs
3292 historische demograﬁe
3293 geschiedenis van de migratie
3294 geschiedenis van de voeding
3295 medische geschiedenis
3296 geschiedenis van familie, kinderen, adolescenten en ouderen
3297 geschiedenis van de huisvesting
3298 geschiedenis van vrouwen en mannen; geschiedenis van seksualiteit
GEOGRAFIE
3300 geograﬁe
3310 reisverhalen; landbeschrijvingen
3314 fotomateriaal; geschiedenis van de fotograﬁe
3315 cartograﬁe
3330 fysische geograﬁe
3338 natuurrampen
3339 ﬂora en fauna; biodiversiteit
3340 sociale geograﬁe
3606 informele sector
3610 ruimtelijke aspecten van de economische structuur; regionale economie
3613 natuurlijke hulpbronnen
3615 milieuproblematiek; milieubeleid; “sustainable development”; ecologie
3660 productiewijzen; “livelihood”; bestaansstrategieën

NATIONALE ECONOMIE
3900 economische toestand; economische ontwikkeling; economische crisis
ORGANISATIE VAN DE PRODUCTIE EN HET BEDRIJFSLEVEN; ARBEID
4000 organisatie van de productie
4001 ambachten
4010 technologie en technologische ontwikkeling
4020 automatisering
4100 arbeid
4110 werkloosheid zie ook 1840
4300 vakbonden en andere werknemersorganisaties
4400 organisatie van het bedrijfsleven
LANDBOUW
4500 structuur en ontwikkeling van de landbouw
4513 bodemconservatie; irrigatie; waterhuishouding
4518 landontginning
4520 agrarische ondernemingsvormen
4522 structuur van het grondbezit; eigendomsrecht
4540 landhervorming
4560 landbouwpolitiek en -planning zie ook 6320
4570 landbouwproductie; voedingsmiddelenindustrie
4574 veeteelt; veeteeltproducten; visserij
4575 bosbouw; “agroforestry”; bosproducten
INDUSTRIE; ENERGIE; MIJNBOUW
4600 industrialisatie
4640 industriepolitiek zie ook 6320
4650 industriële productie en producten
4660 energie; energiepolitiek
4670 mijnbouw
TRANSPORT; TOERISME
4800 transport, verkeer en communicatie (+ geschiedenis)
4880 toerisme
HANDEL
4900 handel; marketing
FINANCIËN
5100 ﬁnanciën; belasting; monetaire politiek
5500 nationaal inkomen en verdeling
5700 nationale bestedingen
5722 besparingen en investeringen
5800 consumptie; consumentengedrag
SOCIAAL-ECONOMISCHE POLITIEK
6040 sociale zekerheid zie ook 1960
6070 huisvesting en huisvestingspolitiek zie ook 0470
ECONOMISCHE POLITIEK
6200 verband tussen economie en politiek; politiek-economische theorie
6320 nationale economische politiek zie ook 4560 4640
6600 nationalisatie en privatisering
INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN EN POLITIEK
7000 internationale economische betrekkingen
7020 niet-gouvernementele organisaties (ngo’s)
7021 multinationale en internationale ondernemingen
7100 internationale economische politiek; economische globalisering
zie ook 3100
7141 ontwikkelingssamenwerking; “social funds”
INTERNATIONALE MONETAIRE VRAAGSTUKKEN
7200 internationale monetaire vraagstukken; ﬁnanciële globalisering
7230 ﬁnanciering van buitenlandse handel
7240 betalingsbalans
7250 internationale monetaire politiek
BUITENLANDSE HANDEL
7400 buitenlandse handel; handelsbetrekkingen
7410 internationale arbeidsverdeling; importsubstitutie
7474 economische integratie
STATISTIEK
8000 statistiek

CEDLA CLASSIFICATIE 2006

