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Ten geleide 

Dit nunmer van M.D.N. bevat bijdragen van een aantal buitenlandse 

auteurs en eSn Nederlander die zich bezig hebben gehouden met 

gegevens door de tijd. De data zijn in alle gevallen uiterst simpel: 

tijdsperioden tussen gebeurtenissen of frequenties van gebeurte- 

nissen door de tijd. Dit soort data zijn in grote getalen aanwezig. 

Er wordt echter naar onze mening in Nederland maar zeer weinig 

gebruik van gemaakt. In dit numner worden aan de hand van een 

aantal case-studies de mogelijkheden voor analyse van dit soort 

data gelllustreerd. De bijdrage van Andreas Diekman plaatst deze 

case-studies in een wijder perspecties. 

Het artikel van Hamblin e.a. was reeds danger in ons bezit en is 

in de tussentijd ook reeds gepubiiceerd in Social Forces 1979 paginas 

799 tot 811. Met toestenming van de uitgever en schrijver hebben 

we het toch oogencrnen in dit nuimer. 

We hopen dat deze bijdragen een stimulans zullen zijn tot verge- 

lijkbare of zelfs betere studies in Nederland. 

Verder willen we ook nog uw aandacht vragen voor de verschillende 

cursussen en de najaarsvergadering van de sectie die in de 

mededelingensectie zijn vermeld. 
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