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Editorial 

The editors are very pleased to present in this special edition 

of M.D.N. the papers presented by Dutch participants at the 

European Meeting on Psychometrics and Mathematical Psychology, 

University of Uppsala,Sweden,june 15-17*1978* 

The careful reader will be convinced that it is worthwile to 

become a member of the "Nederlandse Stichting voor PsychometrieV 

We can refer this reader to the last page of M.D.N. for further 

information. 

The editors wonder when the sociometric association will arize ? 

We want to thank Don Mellenbergh for his organisational activi¬ 

ties concerning this issue. 

The next issue of M.D.N. will appear in may 1979* Articles should 

be sent to us before april 15* 

In September a special edition of M.D.N. will discuss multilevel 

analysis. If any one is interested in contributing to this issue 

they are advised to contact Otto Schmidt,I.W.P.,Herengracht 528, 

Amsterdam. 


