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Ten geleide 

In het laatste nunrner van M.D.N. van het vorig jaar hebben we een 

aantal artikelen opgencmen die gericht waren cp de analyse van 

gegevens door de tijd. In dit numrer wordt deze discussie voortgezet. 

Zvi Naitenwirth en Robert Weber rapporteren hun studies naar het 

voorkcmen van lange golven in sociaal wetenschappelijke indicatoren. 

Het voorkorren van de lange golven in deze data heeft hun artikel 

ook wat lang gemaakt. Dit wordt echter geocrapenseerd door een 

artikel van Koppelaar en Zwart die een klassieke methode am 

de periodiciteit in processen op te sporen illustreren. Vervolgens 

bediscussieert Uyttenhove een nieuwe methode csn gegevens door 

de tijd te bestuderen die ontwikkeld is in de systeemanalyse. 

Er is uiteraard nog veel ireer in dit numter te lezen maar 

we laten het aan de lezer over cm de andere artikelen die 

juist voor hem of haar zijn geschreven op te sporen. 

De Kedactie 


