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De najaarsvergadering van de SWS/WS zal gehouden worden op donderdag 

24 november a.s. van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur in 

Hotel Pays Bas, Jans Kerkhof nr. 10 te Utrecht. 

De vergadering begint met het wetenschappelijk gedeelte: 

Onderwerp: Cohort analyse in sociaal-wetenschappelllk onderzoek. 

Sprekers: - J. Hagenaars (Katholieke Hogeschool Tilburg) 

over het begrip 'cohort' in de sociologie en psychologie; 

G. Frinking (Nederlands Interunlversitair Demografisch 

Instituut) over het begrip 'cohort' in de demografie. 

Voor recente literatuur op dit gebied verwijzen wij U naar het thema- 

nummer van Sociale Wetenschappen, jaargang 20, nr. 1, 1977, over de 

begrippen cohort, generatie, leeftijd en periode, en hun onderlinge 

samenhang als middel ter bestudering en analyse van verschijnselen 

van sociale veranderingen. 

Na het we tense happen jk gedeelte zal een huishoudeli jke vergadering 

plaats vinden (vanaf ongeveer 16.00 uur). 

Agenda: 

1. Notulen voorjaarsvergadering SWS/WS van 17 mei j.l. 

2. Mededelingen van het bestuur. 

3. Goedkeuring sectiereglement 

4. Overzicht activiteiten afgelopen jaar 

5. Bestuursverkiezing 

Het gehele bestuur treedt af en stelt zich herkiesbaar, uitgezonderd 

de heer Van der Linden die zich wegens verandering van werkkring 

uit het bestuur heeft teruggetrokken. 

Wij stellen voor in zijn plaats de heer C.D. Verlare (Centrum voor 

Marke ting-Analyse, Amsterdam) in het bestuur te kiezen. 

6. Voorgenomen activiteiten van het nieuwe bestuur 

7. Rondvraag. 

N.B.: Notulen ledenvergadering en tekst sectiereglement vindt U op de 

volgende pagina's. 
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Ten geleide 

In de eerste drie nunmers van M.D.N. heeft steeds een bepaald thema 

centraal gestaan. Achteraf vond de redaktie deze opzet te star. Daarcm 

hebben we besloten cxn in dit nieuwe academische jaar slechts §£n 

therranunmer uit te geven. 

Dit thema rammer zal in het begin van 1978 uitkomen en zal gewijd 

zijn aan onderzoek dat gebaseerd is cp geschreven bronnen. Een ieder 

die voor dit rammer nog een bijdrage heeft liggen zou deze kunnen 

opsturen naar de redactie. 

Wij prijzen ons gelukkig voor dit rammer van M.D.N. een artikel van 

Dag Sorbom gekregen te hebben. Zijn artikel sluit aan op de lezing die 

hij vorig jaar voor onze sectie heeft gehouden. Bovendien kan men het 

zien als een voorbereiding op de kursus die K.G.Joreskog in mei 1978 

zal geven. 

Ter bevordering van de communicatie over de modellen die door Joreskog 

en Sorbom behandeld worden , hebben we op de Volgende pagina het 

griekse alfabet opgenoiten net een vermelding van de authentieke neder- 

landse uitspraak van de griekse letters. We verwachten dat hiernede 

de schroom am van deze modellen gebruik te maken en te discussieren 

geheel verdwenen zal zijn. 

de redaktie 
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Het Griekse Alfabet 
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De nederlanas-griekse uitspraak 

alpha 

beta 

gamma 

delta 

epsilon 

zeta 

eta 

theta 

jota 

kappa 

lambda 

mu 

nu 

ksi 

cmikron 

Pi 

rho 

sigma 

tau 
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