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Ten geleide. 

Aangezien ons geen klachten bereikt hebben over het eerste nuimer 

van M.D.N. , alleen een groot aantal inschrijvingen voor de Bociaal 

Wetenschappelijke Sectie , zijn we op de ingeslagen weg voortgegaan. 

De modellengroep heeft het onderwerp graphentheorie gekozen voor 

het tweede nuimer en heeft daarvoor een vijftal artikelen binnen 

gekregen. 

De programmatuurgroep heeft zich bij dit onderwerp aangesloten en 

geeft een overzicht van de bestaande prograrmas voor de analyse 

van graphen en netwerken die in Nederland aanwezig zijn. Bovendien 

wordt het Clustan-pakket geintroduceerd. 

De datasectie is doorgegaan op het thema van de gedeeltelijke 

replicatie. 

Verder neenden we dat we in dit nuimer,met de verkiezingen voor de 

deur en veel discussie over de methoden "de Hond",niet voorbij 

konden gaan aan het probleem van de waarde van de correcties die 

De Hond uitvoert op de NIPO-gegevens om een betrouwbare schatting 

te krijgen van de politieke verhoudingen in Nederland. 

Voor de discussierubriek ,de boekbesprekingen en de mededelingen 

is nog niet veel copij binnengekomen.We hopen dat de lezers aan 

deze rubrieken aktief gaan deelnemen ,pas dan worden ze echt 

zinvol en zullen ze informatief blijken te zijn voor iedereen. 
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