
VOORWOORD 

Politieke partijen zijn niet weg te denken uit het huidige Nederlandse 
politieke bestel. Alhoewel zij vaak mikpunt van kritiek zijn en hun 
functioneren nogal eens ter discussie staat, blijven zij een belangrijke 
rol spelen in de politieke besluitvorming. 
Gezien de prominente rol van partijen in het proces van politieke 
wilsvorming is studie en documentatie van deze verenigingen van bur-
gers niet alleen boeiend, maar ook noodzakelijk. Het Documentatiecen-
trum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit 
Groningen legt zich als enig universitair instituut in Nederland toe op 
het documenteren van informatie over alle in het parlement vertegen-
woordigde partijen. 

In het vijftienjarige bestaan van het DNPP zijn de collecties aanzien-
lijk gegroeid en heeft het Centrum vele onderwijs- en onderzoeksacti-
viteiten kunnen ondersteunen. Ook dit Jaarboek moge hiervan voor het 
jaar 1988 getuigen. Met name dank zij de inzet van mevrouw Dallinga 
en de heer Voerman kon ook de technische produktie ervan weer tijdig 
afgerond worden. Daarom kon dit Jaarboek toch spoedig verschijnen na 
het geanimeerde symposium over "De Franse Revolutie en de Nederland-
se Politieke Partijen", dat het DNPP begin maart 1989 organiseerde ter 
gelegenheid van zijn vijftienjarig bestaan. 

Per 1 april a.s. zal Ik mijn functie als Hoofd van het DNPP neerleggen 
wegens vertrek naar de Rijksuniversiteit Leiden. Gedurende de ruim 
acht jaar dat ik deze functie mocht vervullen heb ik met veel genoegen 
samengewerkt met het Wetenschappelijk Adviescollege t.b.v. het DNPP. 
Ik ben de leden ervan erkentelijk voor de vele goede adviezen die zij 
mij gegeven hebben en voor het vertrouwen dat zij mij hebben ge-
schonken. Dat Ik aan het werk op het DNPP veel plezier heb beleefd is 
evenwel in de eerste plaats te danken aan mijn collega's op het Cen-
trum. Hun inzet, collegialiteit, deskundigheid en warme vriendschap zijn 
voor mij wezenlijk geweest en zal Ik niet licht vergeten. 

Ik hoop dat de inhoud van dit Jaarboek zich kan verheugen in de 
belangstelling van de lezers en dat het DNPP ook in de toekomst mag 
rekenen op goede samenwerking met politieke partijen, universitaire 
instituten en individuele onderzoekers. 
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