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Ten geleide 

Zoals iedereen zo onderhand wel zal waten is dit het laatste nunmer 

van M.D.N. Onze aktiviteiten waren zo'n sucaes dat ze moesten warden 

beeindigd. Ze warden echter voortgezet in het ruimere kader van de 

Vereniging voor Statistiek en wel in de nieuw te verschijnen 

Kwantitatieve Methoden Nieuwsbrief. 

De Kemredactie van M.D.N. heeft gemeend cm niet zo maar te stoppen 

met haar aktiviteiten. Seeds lang vroegen we ons af waaran er geen 

werkgroep voor socicmetrie bestaat. maar wel een voor osy chore trie 

en econometrie. Qm de behoefte aan socicmetrisch onderzoek te peilen 

hebben we gemeend het eerste socacmetrie congres in Nederland te 

organiseren. Een aantal papers die op het congres gepresenteerd 

zullen warden hebben we in dit nummer van M.D.N. opgencmen. Het 

onderwerp van het congres is"problemen en ontwikke1ingen in survey- 

research,., Iedereen weet dat er van alles mis is met survey-metingen. 

Wat er aan te doen is lijkt niet zo duidelijk. Saris e.a. suggereren 

het gebruik van Psychophysische meetprooedures. Mooijaart en Hagenaars 

e.a. suggereren het gebruik van "latent class modellen" voor de nor- 

male survey data. Middendorp en De Vries gaan na of het vervangen van 

statements door referenten een qplossing is terwijl Bruinsma e.a 

nagaan of de fouten afkcmstig zijn van de percepties van menirigen 

van andere mensen. Tot slot meldt Bronner nog iets over de ontwik- 

kelingen qp het gebied van het telefonische onderzoek.Dit 

Dit is maar een greep uit de vele artikelen die we verwachten tijdens 

het oongres. Mochten deze artikelen u interesse opwekken dan ver- 

wijzen we U naar cte mededelingen waar u meer informatie over het 

congres kunt vinden. 

Bij dit laatste nummer past ock een woord van dank en wel aan onze 

mederedacteuren voor hun aktiviteiten, aan de schrijvers voor hun 

bijdragen, aan de lezers voor hun lezen en aan de niet-lezers voor 

hun contributie. Wij hopen dat 0 alien op uw eigen wijze weer zult 

bijdragen aan het nieuwe blad zodat de M.D.N. activiteit toch 

geoontinueerd wordt. 

de kemredactie 


