
AANWINSTENLJJST 1988 

Overzicht van de door het DNPP aangeschafte werken en verworven 
schenkingen, opgesteld door Ida Noomen 

Het materiaal is als volgt ingedeeld: 

1. boeken en brochures (voor zover niet onder 2): chronologisch op 
jaar van uitgave: binnen hetzelfde jaar alfabetisch op hoofdwoord 
(auteur of eerste woord van de titel) 

2. boeken en brochures van of over partijen: per partij geordend; 
daarbinnen chronologisch op jaar van uitgave 

3. tijdschriften 

4. overig materiaal (geluidsopnamen, archiefmateriaal, e.d.) 

De aanwinsten zijn deels verworven door schenkingen, deels door eigen 
aanschaf. Schenkingen ontving het DNPP evenals in de voorgaande jaren 
van alle politieke partijen en van enkele instellingen en particulieren. 
Deze schenkingen zijn in de lijst van een (*) voorzien. 

1. BOEKEN EN BROCHURES - algemeen 

Schaepman, H.J.A.M. Roomsch recht tegen protestantsch verweer. - 3e 
dr. - Utrecht : Van Rossum, 1892. - 44 p. 

Hermans, L.M. De eerwaarde vaders anarchisten van de orde van Sint 
Domela in vijftig sonnetten bezongen. - Rotterdam : Wakker, 1903.-
ongepag. 

Smit, A. De inrichting van onzen staat : samenvatting van het geleerde 
bij de lessen in "staatsinrichting" op de scholen voor U.L.O., kweek- en 
hoogere burgerscholen. - 7e herz. dr. - Amsterdam : Versluys, 1930.-
71 p. (*) 

Statistisch overzicht verkiezingen 1933 : inhoudende gegevens omtrent 
de verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal / [Centraal 
Bureau voor de Statistiek]. - 's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij, 
1935. - 48 p. - (Statistiek der gemeenten. Serie A ; no. 2) 
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De verkiezingen voor de Tweede Kamer in den kieskring Amsterdam op 
26 mei 1937 / Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam. - Ams-
terdam : BVS, 1937. - 19 p. - (Statistische mededelingen van het Bureau 
van Statistiek der Gemeente Amsterdam ; no. 107) 

Vries, C.W. de. Proeve van een ontwerp van Wet op de Instelling van 
Nationale Raden / [voorstel van C.W. de Vries]. - Rotterdam : Nijgh & 
Van Ditmar, 1937. - 28 p. 

Geer, D.J. de, Koos Vorrink en J.P.A. François. De toekomst van den 
Volkenbond. - Leiden : Sijthoff, [1938]. - 32 p. 

Josephus Jitta, A.C. Het wezen der democratie. - Leiden : Sijthoff, 
1938. - 32 p. (*) 

Janssen, Louis H. Gemeenteraadsverkiezingen : populaire uiteenzetting 
van de techniek der wet, voornamelijk met betrekking tot de toewijzing 
van zetels. - Alphen aan den Rijn : Samsom, 1939. - 16 p. (*) 

De verkiezingen in 1939 : 19 april Provinciale Staten : 21 juni gemeen-
teraad / Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam. - Amsterdam 
BVS, 1939. - 19 p.  (Statistische mededelingen van het Bureau van 
Statistiek der Gemeente Amsterdam ; no. 112) 

Molenaar, A.N. Staatkundige perspectieven. - Leiden : Sijthoff, 1945.-
vii,  67 p. (*) 

Wat nu? : een pleidooi voor het liberaal socialisme / [Unie voor Econo-
misch Evenwicht]. - Renkum : U.V.E.E., [ca. 19451. - 34 p. 

Mok, S. De vakbeweging: ontwikkelingsschets en problemen, - Amster-
dam : Vrij Nederland, 1947. - 144 p. (De volkspaedagogische bibliotheek 

9) (*)  

Wootton,  Barbara. Vrijheid onder ordening ; uit het Engels vert. door 
J. Verschuyl. - Amsterdam : Arbeiderspers, 1949. - 219 p. (*) 

Ontwerp-grondwet, behorende bij het eindrapport van de staatscommis-
sie tot herziening van de grondwet (ingesteld bij K.B. van 17 april 
1950). - [S.1. : s.n.], 1954. - 31 p. (*) 

Keus, H.I. Een zelfverkenning van het liberalisme. - 's-Gravenhage 
Nijgh & Van Ditmar, 1954. - 34 p. 
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Vergelijkend overzicht van de tekst van de geldende Grondwet met de 
voorstellen van de commissie geplaatst in de volgorde van de bestaande 
Grondwet. - [S.1. : s.n.], 1954. - 39 p. () 

Hettinga Tromp, J. van. Over ons parlementair twee-kamerstelsel : plan 
dat het doen samenwerken van beide Kamers na daartoe geëigende 
reorganisatie der Eerste Kamer. - 2e dr. - 's-Gravenhage : Van 
Stockum, 1955. - 11 p. (*) 

Kranenburg, R. Algemene staatsleer. - 5e, herz. dr. - Haarlem : Tjeenk 
Willink, 1955. - 256 p. (*) 

Abspoel, A.W. Van Binnen- en Buitenhof : schetsen van het Haagse 
Binnenhof. - Amsterdam : Strengholt, 1956. - 228 p. (*) 

Couwenberg, S.W. De strijd tussen progressiviteit en conservatisme 
sociologische en cultuurhistorische belichting van een veelomstreden 
tegenstelling. - 's-Gravenhage Pax, 1959. - 380 p. (*) 

Snijders, M.L. Het spel van staat : een politieke en staatkundige oriën-
tatie. - Amsterdam : Scheltema &. Holkema, 1960. - 274 p. (*) 

Emmink, H.J. Kieswet en kiesvereniging : bepalingen voor verkiezingen 
van de gemeenteraad. - Aalten De Graafschap, 1962. - 15 p. (*) 

Wat betekent christelijk-democratische politiek? / Nederlandse Equipe 
van de U.I.J.D.C. - [Huis ter Heide] de Nederlandse equipe van de 
Internationale Unie van Jonge Christen-Democraten, [1962]. - 52 p. (*) 

Franssen, H.M. Hoofdzaken van de staatsinrichting van Nederland.-
Groningen : Wolters, 1963. - 29 p. (*) 

Raalte, E. van. Het Nederlandse parlement. - 4e herz. dr. - 's-Graven- 
hage Staatsuitgeverij, 1966. - xv, 406 p. (*) 

Statistiek der verkiezingen 1967 : Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
15 februari / Centraal Bureau voor de Statistiek. - 's-Gravenhage 
Staatsuitgeverij, 1967. - 117 p. 

Statistiek der Verkiezingen 1971 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(28 april) / CBS. - 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1972. - 183 p. 

Bervoets, J.A.A. Inventaris van de papieren van Dr. G.W.M. Huysmans 
(1902-1948). - 's-Gravenhage : Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 
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1975. - 46 p. (*) 

Roessingh, W.L.A. Inventaris van het archief van  Mr.  Dr. H.H.A. van 
Gybland Oosterhoif en van enige van zijn familieleden, - ['s-Graven-
hagel : Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1975. - 70 p. (*) 

De anti-NAVO beweging in Spanje. - Amsterdam : Spanje werkgroep, 
[ca.1982]. - 25 p. (*) 

Bervoets, J.A.A. Plaatsingslijst van enige archieven afkomstig van het 
kantoor Kortenhorst : het archief van Dr. L.G. Kortenhorst (1886-1963) 
over de jaren 1764-1974, het archief van het adviesbureau Kortenhorst 
1941-1965, het archief van het landelijk comité voor rechtszekerheid, 
1945-1951, enige stukken van het secretariaat van de R.K. werkgevers-
vereniging voor de metaalnijverheid 1948-1950. - Den Haag : Algemeen 
Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1982. - 78 bi. (*) 

Opgang tot het huis der Gemeenschap / Arbeidersgemeenschap der 
Woodbrokers. - Bentveld: Vereniging Arbeidersgemeenschap der Wood-
brookers, [1982]. - 16 p. (*) 

Bervoets, J.A.A. Inventaris van enige archivalia van Jhr.  Mr,  W.D. de 
Jonge (1883-1942) over de jaren 1922-1931. - Den Haag : Algemeen 
Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1983. - [2] bi. (*) 

Bervoets, J.A.A. Plaatsingslijsten van archieven van enige christelijk-
historische organisaties, 1893-1980. - Den Haag : Algemeen Rijksarchief, 
Tweede Afdeling, 1983. - 53 bl. (*) 

Bervoets, J.A.A., en J.H. Kompagnie. Inventarissen van de archieven 
van drie parlementaire persoonlijkheden, E.B.F.F. Wittert van Hoogland 
(1875-1959), C. Frida  Katz  (1885-1963), M. van der Goes van Naters 
(geboren 1900). - Den Haag : Algemeen Rijksarchief,  1983. - 148 p. (*) 

Castenmiller, Peter. Is betuttelen uit de tijd? : een onderzoek naar 
populistische ontwikkelingen bij de VVD en het Nederlandse electoraat. 
- Amsterdam : Afd. Studiezaken, [Universiteit van Amsterdam], 1985.-
102 p. - (Mededelingen van de Subfaculteit der Algemene Politieke en 
Sociale Wetenschappen ; no. 54) 

Houska, Joseph J.  Influencing mass political behavior:  elites and  politi-
cal  subcultures in  the Netherlands  and  Austria.  - Berkeley :  Institute  of 
International Studies,  University  of  California,  1985. - xiv, 198 p.-
(Research series /  Institute  of International Studies.  University  of 
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California  ; no. 60) 

Maas, P.F. Sociaal-democratische gemeentepolitiek, 1894-1929. - 

Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1985. - 197 p. 

Ramaer, Hans. Anarchisme. - Leiden : Stichting Burgerschapskunde,  
cop.  1985. - 55 p. - (Politiek veelstromenland) (*) 

Buijs, Frank, en Jan  Rath.  De stem van migranten en werklozen : de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 1986 te Rotterdam : resultaten 
van een onderzoek in samenwerking met Radio Rijnmond. - Leiden 
Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen, 1986.-
56 p. - (Uitgave / Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke 
Tegenstellingen. Rijksuniversiteit te Leiden ; 25) (*) 

Freriks, Bert, en Johan de Jong. Twente 1940-1950 tien jaar arbei-
dersstrijd een hernieuwde kennismaking met een uit het oog verloren 
traditie. - Groningen De Rode Brug, 1986. - 130 p. (*)  

Schafer,  Klaus. Linke Bündnispolitik in den Niederlünden : Perspektiven 
d. achtziger Jahre. - Bonn Forschungsinst. der Friedrich-Ebert-Stif-
tung, Abt. Entwicklungsländerforschung, 1986. - 58 p. - (Analysen aus 
der Abteilung Entwickiungsianderforschung ; Nr. 127) 

Berghuis, Corrie K. Inventaris van het archief van Dr. W.P. Berghuis 
(geb. 1911) over de jaren 1922-1980. - 's-Gravenhage Algemeen Rijks-
archief, Tweede afdeling, 1987. - 60 p. (*) 

Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in 
Nederland. - Amsterdam : Stichting tot beheer van materialen op het 
gebied van de sociale geschiedenis IISG ; [Amsterdam] Nederlandse 
Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis, 1987. - Dl. 2 
(XX, 224 p.) 

Blok, Lodewijk. Stemmen en kiezen : het kiesstelsel in Nederland in de 
periode 1814-1850. - Groningen : Wolters-Noordhoff/Forsten, 1987. - 375 
p. - (Historische studies ; 47) 

Greven, Michael Th. Parteimitglieder ein empirischer Essay über das 
politische Alltagsbewusstsein in Parteien. - Opladen : Leske + Budruch, 
1987. - 246 p. 

De Nederlandse kiezer '86 / J.J.M. van Hoisteyn, G.A.  Irwin,  C. van 
der Eijk (red.). - Amsterdam : Steinmetzarchief : SWIDOC,  cop.  1987.- 

244 



216 p. 

Politiek(e) opstellen 7. - Nijmegen : Centrum voor parlementaire ge-
schiedenis, 1987 (*) 

Ribberink, Anneke. Feminisme. - Leiden: Stichting Burgerschapskunde,  
cop.  1987. - 64 p. - (Politiek veelstromenland) (*) 

Socialisten in no  nonsense-tijd / onder red. van Pim Fortuyn en Siep 
Stuurman. - Nijmegen :  SUN, cop.  1987. - 240 p. 

Stokkom, Bas van. Ecologisme. - Leiden : Stichting Burgerschapskunde,  
cop.  1987. - 56 p. - (Politiek veelstromenland) (*) 

Voor de eenheid van beleid : beschouwingen ter gelegenheid van vijftig 
jaar Ministerie van Algemene Zaken I samengest. door de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid :[W. van Drimmelen ... et al.].-
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1987. - 366 p. 

Vooruitblik op een prognose : verkiezingsonderzoek Provinciale Staten 
18 maart 1987. - Hilversum : Intomart, 1987. - 16 p.  

Candidate selection  in  comparative perspective  :  the secret  garden of  
politics  / ed.  by  Michael  Gallagher  and Michael  Marsh.  - London 
Sage, 1988. - X, 294 p. - (Sage modern  politics  series ; 18) 

Drie generaties spreken over Bart de Ligt (1883-1938) als vredes-ak-
tivist, christen-socialist, anarchist, vrijdenker en humanist : een her-
denkingsboek / onder red, van Herman Noordegraaf en Wim Robben,-
Boxtel : Bart de Ligt-Fonds,  cop.  1988. - 285 p. - (SVAG-algemeen 
A6) 

Dungen, Peter van den, Herman Noordegraaf, en Wim Robben. Bart de 
Ligt (1883-1938) : vredes-aktivist en vredes-onderzoeker. - Zwolle 
Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid (SVAG) ; Boxtel : Bart 
de Ligt-fonds,  cop.  1988. - 51 p. - (SVAG-algemeen ; A8) 

Elzinga, D.J. , en C. Wisse. De parlementaire fracties. - Groningen 
Wolters-Noordhoff,  cop.  1988. - 237 p. - (Nederlands parlementsrecht 
monografie 5) 

Eijk, C. van der, G.A.  Irwin,  and B. Niemöller.  Dutch parliamentary 
election  panel-study 1981-1986 :  an enterprise  of  the Dutch Political  
Science  Community.  - Amsterdam :  Steinmetz Archives,  1988. - 311 p.- 
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(Steinmetz archive codebooks ; no. 7)  

Eijk, C. van der, G.A.  Irwin,  and B. Niemöller.  Dutch parliamentary 
election  study 1986 an enterprise  of  the Dutch Political  Science  
Community.  - Amsterdam :  Steinmetz Archive,  1988. - 377 p. -  (Stein-
metz archive  codebooks ; no. 6) 

Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1987. - Nijmegen 
Katholiek Documentatiecentrum in samenwerking met het archief voor 
de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, 1988. - 184 p. (*) 

Kuiper, D. Th. Christen-democratie. - Leiden : Stichting Burgerschaps-
kunde,  cop.  1988. - 80 p. - (Politiek veelstromenland) (*) 

Mulder, Gerard. H.M. van Randwijk: een biografie. - Amsterdam: Nijgh 
& Van Ditmar : Raamgracht, 1988. - XVI, 809 p.,  32  p.  foto's 

Publiek domein : de veranderende balans tussen staat en samenleving / 
A.M.J. Kreukels en J.B.D. Simonis red. - Meppel  [etc.]  : Boom,  cop.  
1988. - 225 p. - (Beleid en maatschappij ; jaarboek 1987/1988)  

The transformation  of  contemporary conservatism  / ed.  by  Brian Girvin. 
- London  [etc.]  : Sage, 1988. - 232 p. - (Sage modern  politics  series 
22) 

Tussen verstarring en vervlakking : een portret van Willem Banning. 
Gezamenlijke uitgave van Barchembladen en Tijd en Taak, 1988. - 56 p. 

2. PUBLIKATIES VAN OF OVER PARTIJEN 

Antirevolutionaire Partij 

De reorganisatie der Antirevolutionaire Partij : beschrijvingsbrief van 
het Centraal Comité aan de besturen der kiesvereenigingen. - Amster-
dam : Antirevolutionaire Partij. Centraal Comité, 1916. - 33 p. () 

Rapport van de Commissie inzake het vraagstuk van de verkiesbaarheid 
van de vrouw voor de vertegenwoordigende politieke lichamen. - 

Gravenhage : Anti-revolutionaire Partijstichting, [1921]. - 55 p. (*) 

Colijn, H. Kapitaalvorming en de kleine hiyden. - 's-Gravenhage : Dr. 
A. Kuyperstichting, [ca. 19261. - 8 p. (*) 

Wilde, J.A. de. Beginsel en cultuur. - [S.1. : s.n.], [ca. 19281. - 24 p. (*) 
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Citters, S. van. De taak van Provinciale en Gedeputeerde Staten.-
Amsterdam : De Standaard, 1935. - 8 p. (*) 

Roosjen, A.B. Het interkerkelijk karakter der Antirevolutionaire Partij. 
- Aalsmeer : Nieuwe Meerbode, [ca. 1938]. - 15 p. (*) 

Diepenhorst, I.A. Christelijke staatkunde. - 's-Gravenhage : [s.n.], 1946. 
- 63 p. (*) 

Heuvel, C. van den. Leidraad voor huisbezoekers en andere propagandis-
ten. - [S.1. : s.n.], [ca. 19461. - 34 p. () 

Muiswinkel, F.L. van. Geleide economie: een antirevolutionaire beschou-
wing over de geleide economie. - [S.1.] : Centraal Comité, [ca. 19461.-
24 p. (*) 

Bruins Slot, J.A.H.J.S. De Verenigde Naties ; een beschouwing over de 
"Verenigde Naties", ten dienste van de kadercursus der Antirevolution-
aire Partij van 24 en 25  October  1947 te Scheveningen. - [S.1. : s.n.], 
[ca. 19471. - 16 p. (*) 

Gosker, R. Het kapitalisme : referaat gehouden op den kadercursus der 
Antirevolutionaire Partij van 24 en 25 october 1947. - 2e dr. - [S.1. 
s.n.], [1947]. - 53 p. (*) 

Smeenk, C. In Kuyper's lijn : de Antirevolutionaire Partij en het socia-
lisme. - [S.1. : s.n.], 1947. - 36 p. (*) 

Algra, H. De Calvinistische reformatie en onze principiële politiek.-
Den Haag : Anti Revolutionaire Jongeren Studieclubs, 1948. - 32 p. 

Heuvel, Chr. van der. Handboekje voor de huisbezoekers voor de verkie-
zingen van 1948. - Den Haag: Centraal Comité [der ARP], 1948. - 36 p. 
(*) 

Berghuis, W.P. De taak der overheid. - [S.1. : s.n.], 1949. - 18 p. (*) 

De les van dertig jaar : systematisch overzicht van de uitslagen der 
Kamerverkiezingen vanaf 1918 tot en met 1948. - 's-Gravenhage 
Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesverenigingen, [ca. 19491.-
19 P. (*) 

Zuidema, S.U. Einde van het Christendom. - 's-Gravenhage : Centraal 
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Comité van A.R. Kiesverenigingen, 1949. - 24 p. (* 

Eijsden, H. van. De Anti-revolutionaire Partij en de middenstand.-
Den Haag : Anti-revolutionaire Partijstichting, [ca. 1950]. - 46 p. (*) 

Gosker, R. De tragiek van de Partij van de Arbeid, - 's-Gravenhage 
Antirevolutionaire Partijstichting, [ca. 19501. - 69 p. (*) 

Meynen, J. De huidige stand van het industrialisatievraagstuk. - 

Gravenhage : Centraal Comité, [1950]. (*) 

Rapport van het College van Advies der Antirevolutionaire Partij inzake 
eventuele maatregelen van overheidswege tegen het optreden van com-
munistische partijen en personen. - 's-Gravenhage Antirevolutionaire 
Partijstichting, [ca. 19501. - 14 p. - (Publicatie ; nr. 1) (*) 

Schelhaas, J., en N. van der Brugge. Roeping en taak. - 's-Gravenhage 
Antirevolutionaire Partijstichting, 1950. - 130 p. (*) 

Schouten, J. De kracht der zwakheid. - 's-Gravenhage : Centraal Comité 
van A.R. Kiesverenigingen, 1950. - 23 p. (*) 

Gosker, R. Onbloedige revolutie? - 's-Gravenhage : Antirevolutionaire 
Partijstichting, 1951. - 80 p. (*) 

Zuidema, S.U. De Christen en de politiek. - 's-Gravenhage : Antirevolu-
tionaire Partijstichting, [1951]. - 62 p. (*) 

Schouten, J. Om de christelijke vrijheid voor mens en samenleving.-
's-Gravenhage Anti-revolutionaire Partijstichting, [ca. 19521. - 22 p. 
(*) 

Stapelkamp, A. Het sociale beleid van het Kabinet-Drees. - 's-Graven- 
hage Antirevolutionaire Partijstichting, [1952]. - 20 p. (*) 

Hazenbosch, C.P. Bezitsvorming. - 's-Gravenhage : Anti-Revolutionaire 
Partijstichting, [Ca. 19531. - 27 p. (*) 

Rapport over de Europese integratie / uitgebracht door het College 
van Advies ingesteld door het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigin-
gen. - 's-Gravenhage : Anti-Revolutionaire Partijstichting, [1953]. - 36 
P. (*) 

Stapelkamp, A. De gemeenten en de werkgelegenheidspolitiek. - 's-

248 



Gravenhage : Anti-Revolutionaire Partijstichting, [ca. 19531. - 20 p. (*) 

Stedebouw en volkshuisvesting : rapport van het College van Advies 
der Anti-revolutionaire Partijstichting, [ca. 19531. - 33 p. - (Rapport 
van het College van Advies der Anti-revolutionaire Partij ; pubi. nr. 5) 
(*) 

Biewenga, A.W. De komende ouderdomsvoorziening. - 's-Gravenhage 
Antirevolutionaire partijstichting, 1954. - 72 p. (*) 

Zuidema, S.U. Beginsel en ideaal. - 's-Gravenhage : Antirevolutionaire 
Partijstichting, [ca. 1954]. - 48 p. (*) 

Bruins Slot, J.A.H.J.S. Waarom ben ik anti-revolutionair. - 's-Gravenhage 
Anti-revolutionaire Partijstichting, [Ca. 1955]. - 35 p. (") 

Schippers. R. Het mandement : de verzuiling en onze strijd tegen de 
doorbraak. - 2e dr. - 's-Gravenhage : Anti-Revolutionaire Partijstich-
ting, [ca. 1955]. - 64 p. (*) 

Smeenk, C. De Antirevolutionaire Partij en de sociaal-economische 
politiek. - Den Haag : Antirevolutionaire Partijstichting, [ca. 19551. - 96 
P. (*) 

Ten geleide. - 's-Gravenhage : Antirevolutionaire Partijstichting, [Ca. 
19551. - 57 p. (*) 

Volk en staat: tweede schetsenbundel van de ARJOS. - 's-Gravenhage: 
Antirevolutionaire Partijstichting, [Ca. 19551. - 153 p. (*) 

Biesma, D. Je maintiendrai. - ['s-Gravenhagel : ARP, [1956]. - 15 p. (") 

Bruins Slot, J.A.H.J.S., en C.P. Hazenbosch. Ons werk in Nederland en 
Europa. - 's-Gravenhage : Anti-revolutionaire Partijstichting, [1957].- 
45 p. (") 

Hommes, N.J. Zullen wij nog Antirevolutionair blijven? - Kampen 
Kok, 1957. - 67 p. (*) 

Rapport inzake de Nederlandse verdediging I College van advies der 
Anti-Revolutionaire partij. - 's-Gravenhage : Anti-Revolutionaire Par-
tijstichting, [1957]. - 72 p. - (Rapport t College van advies der Anti-
Revolutionaire partij ; no. 9) (*) 
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Hellema, H.J. Actuele politieke vraagstukken. - 's-Gravenhage : A.R. 
Partijstichting, [1958]. - 20 p. (*) 

Rapport van het College van Advies der Anti-Revolutionaire Partij 
inzake subsidiëring van kerkbouw, - 's-Gravenhage : Anti-Revolutionaire 
Partijstichting, [1958]. - 15 p. - (College van Advies der Anti-Revoluti-
onaire Partij ; no. 10) (*) 

Zijlstra, J. "Christelijke middenstandspolitiek". - [S.1. : s.n.], [ca. 1958]. 
- 8 p. (*) 

Baai, J. van. De wereld en wij. - 's-Gravenhage : Nationale Organisatie 
van Antirevolutionaire Jongeren Studieclubs, [ca. 1960]. - 31 p. (*) 

Biesheuvel, B.W. Wereld in wording en nood: een appèl gericht tot de 
Anti-Revolutionaire Partij. - 's-Gravenhage : Antirevolutionaire Partij-
Stichting, [ca. 19601. - 16 p. (*) 

Bruins Slot, J.A.H.J.S. Binnen en buiten de grenzen, - 's-Gravenhage 
Anti-Revolutionaire Partijstichting, [1960]. - 20 p. (*) 

Diemer-Lindeboom, F.T. De vrouw en de christelijke politiek. - 

Gravenhage : Antirevolutionaire Partij-stichting, [1960]. - 45 p. (K)  

Het ontwerp van wet tot regeling van het voortgezet onderwijs : nadere 
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Stichting, 1986. - 134 p. 

Stemerdink, Bram. Dagboeken. - Amsterdam Balans,  cop.  1986. - 219 

P. 
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en gemeentepolitiek info-map / [samengest. door Jan van Bergen 
et al.]. - Amsterdam : Evert  Vermeer  Stichting, [ca. 1987]. - 131 p. (*) 

Hulp : info-map / Evert  Vermeer  Stichting. - Amsterdam : Evert  Ver-
meer  Stichting, [ca. 1987]. - 116 p. (*) 

Internationale arbeidsverdeling : Info-map / [red. Ad Manders en 
Maartje van Putten]. - [Amsterdam] : Evert  Vermeer  Stichting, [ca. 
19871. - 122 p. (*) 

Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme / Marnix Krop 
[et al.] (red,). - Amsterdam : Wiardi Beckmanstichting, 1987. - 176 p. 
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Socialisten in de PvdA, 1987. - 4 dl.(6 bd.). (*) 
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over de organisatie van de Partij van de Arbeid. - Amsterdam : Partij 
van de Arbeid, Commissie C, 1987. - 17 p. 
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dam] : Stichting vormingswerk van de Partij van de Arbeid, 1988.-
versch. pag. (*) 

Kalma, Paul, Het socialisme op sterk water : veertien stellingen.-
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1987]. - 51 p. 
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Socialistische Arbeiderspartij 
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Bellevue  te Amsterdam. - Amsterdam : Secretariaat S.D.A.P., 1946. - 91 
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voorzitter van de SGP-fractie in de Tweede. Kamer der Staten-Generaal. 
- 's-Gravenhage SGP, [1986]. - 15 p. 
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265 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
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visie. - 's-Gravenhage : Prof.  Mr.  B.M. Teldersstichting, 1988. -  VI,  143 
p. - (Geschrift / Prof.  Mr.  B.M. Teldersstichting ; 66) (*) 
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Acta Politica : tijdschrift voor politicologie. Jrg. 12 (1977) - jrg. 15 
(1980) (*) 
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De Helling : tijdschrift voor linkse politiek. Jrg. 1 (1987) nr. 1 - 

De Nieuwe Stem : maandblad voor cultuur en politiek. Jrg. 8 (1953)-
jrg. 22 (1967) 

Christen Democratisch Appèl 

De Groene Groninger : leden contact orgaan van het provinciaal CDJA-
Groningen. Jrg. 5 (1985) nr. 5 ; jrg. 6 (1986) nrs. 1-2 (*) 

Perspectief: CDJA opiniemagazine. Jrg. 3 (1985) nrs. 4-6 ; jrg. 4 (1986) 
nrs. 1-8 ; jrg. 5 (1987) nrs. 1-6 ; jrg. 6 (1988) - 

De oude jaargangen zijn verworven door een schenking. Vanaf 1988 
heeft het DNPP een abonnement. 

Gereformeerd Politiek Verbond 

Raster : orgaan van de Vereniging van GPV-bestuurders van Provincie 
en Gemeente. Jrg. 17 (1988) - 

Katholieke Volkspartij 

Katholiek Staatkundig Maandschrift, Jrg. 1 (1947-1948) - jrg. 6 (1952-
1953) ; jrg. 8 (1954-1955) ; jrg. 10 (1956-1957) - jrg. 11 (1957-1958) 

Pacifistisch Socialistische Partij 

De rode draad: een gezamenlijke uitgave van PPR raads- en statenwerk 
& PSP landelijke werkgroep parlementair werk. Nr. 54 (1987) - 

Rampspoed I PSP Jongerengroepen. Nr. 1 (1988) - 

Partij van de Arbeid 

Aktief : diskussieblad voor aktieve jonge socialisten I  Jonge Socialisten 
in de PvdA. Jrg. 6 (1988) nr. 77 - 

Eurokrant : uitgave van de Anne Vondeling Stichting ter ondersteuning 
Europees socialistische politiek. Nr. 0 (1987) - 

Linksaf : orgaan van de Jonge Socialisten in de PvdA. Jrg. 14 (1987) 
nr. 7 - 

Lokaal Bestuur: maandblad over gemeente- en provinciepolitiek van de 
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PvdA. Jrg. 12 (1988) - 

Rooie vrouw / orgaan van de Rooie Vrouwen in de Partij van de Ar-
beid. Jrg. 9 (1988) nr. 3 - 

Politieke Partij Radikalen 

De Jonge Radikalenkrant. 1988 - 

Socialistiese Partij 

SP-knipselkrant. Nr. 1 (1988)  

Vrijzinnig Democratische Bond 

De Opbouw : democratisch tijdschrift (ondertitel varieert). Jrg. 6 (1923) 
nrs. 2, 3, 6-8 ; jrg. 18 (1935-1936) nr. 4 ; jrg. 19 (1936-1937) nrs. 10-12 

jrg. 20 (1937-1938) nrs. 1, 3, 5-12 ; jrg. 21 (1938-1939) ; jrg. 22 
(1939-1940) nrs. 1-3, 6-12 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Driemaster : orgaan van de JOVD. Jrg. 36 (1984) nr. 2 ; jrg. 37 (1985) 
nrs. 1, 4-5, 10 ; jrg. 38 (1986) nrs. 1, 3, 5-8 ; jrg. 40 (1988) - 

De Liberale Vrouw. Jrg. 4 (1983) nr. 23 - jrg. 6 (1986) nr. 33 ; jrg. 8 
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4. OVERIG MATERIAAL 

archiefmateriaal 

Collectie D. Ploeger. 
In 1988 is de beschrijving van de twee jaar eerder verworven collectie 
Ploeger afgerond De collectie bevat een grote verzameling brochures en 
periodieken betreffende het anarchisme, socialisme, pacifisme, anti-
militarisme en dergelijke. (2,4 m.) 

geluidsopnames 

SGP, Algemene Vergadering te Utrecht, 27 februari 1988 
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DS'70, oprichtingscongres te Den Dolder, 4 april 1970 
bijeenkomst te Rotterdam, 11 april 1970 

Werkgroep niet bij brood alleen, Se congres te Dronten, 15 maart 1980 

CDA, partijraad te Rotterdam, 4 juni 1988 

PSP, 47ste congres te Zutphen, 26 en 27 november 1988 

Van de VVD ontving het DNPP uitgetikte teksten van integrale geluids-
opnames van de volgende bijeenkomsten: 

- kandidaatstellingsraad te Scheveningen, 21 maart 1987 

- jubileumviering 'lOste verjaardag te Breda, 29 januari 1988 

jaarverslagen, financiële verslagen 

Evenals in vorige jaren ontving het DNPP in 1988 jaarverslagen en 
financiële verslagen van verschillende partijen 

ongepubliceerd werk 

Hurk, Hans van den. Verslag van een jaar stage bij de PSP afd. Gronin-
gen. - Groningen : [s.n.], 1979. - 32 p. (*) 

Stetter, Eveline. Sociale  politick  in woord en daad : politieke wensen en 
daden op het terrein van sociale zekerheid in historisch perspectief, 
1850-1975. - [S.l.] : [s.n.], 1988. - 246 p. Doctoraalscriptie Vakgroep 
planning en beleid (*)  

Vermeer, Warn.  De PSP van de zachte g : ontstaans- en ontwikkelings-
aspekten van de PSP in Brabant en Tilburg in de periode 1962-1972.-
Tilburg : [s.n.], 1979. -  VI,  120 p. (*) 

Visser, M.N. de. Het ene wee is gegaan, ziet het andere wee is gekomen 
aspecten van de houding van de Staatkundig Gereformeerde Partij en 

haar achterban tegenover de Indonesische revolutie (1945-1950). - [S.1.1 
[s.n.}, 1987. - 109 p.  Doctoraalscriptie (*) 
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