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Besluit van het College van Bestuur tot instelling van een 
Werkgroep ad hoc ter advisering over de wenselijkheid van 
institutionalisering van het Studie en Dokumentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen 

1. Inleiding 

Reeds enige malen is in het overleg van ons College met 
de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onder-
zoek ter sprake geweest de mogelijkheid van overname door de 
Universiteit van de bekostiging van binnen het Studie- en 

• Dokumentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen uitgevoerd 
wetenschappelijk onderzoek, dit met het oog op het verzekeren 
van de kontinuiteit van het onderzoek. Tot nu toe zijn de 
betreffende onderzoekaktiviteiten n,l, in belangrijke mate 
bekostigd uit door deze Organisatie aan Prof,Dr, I. Lipschits 
toegekende projektsubsidies. Laatstelijk geschiedde zon 
subsidietoewijzing voor het jaar 1976, terwijl voor de kon-
tinuering van het onderzoek in 1977 wederom een subsidie is 
aangevraagd. 

Over de zojuist genoemde mogelijkheid is overleg gevoerd 
met het Bestuur van de Fakulteit der Letteren, en met 
Prof. Lipschits. In eerste instantie is met de bestudering 
van een mogelijke institutionalisering van het Céntrum gewacht 
tot het in uitzicht gestelde Jaarboek 1975 verschenen was. Na 
verschijnen daarvan heeft ons College dit bestudeerd, en het 
is tot de slotsom gekomen dat dit boek weliswaar verspreide 
gegevens bevat over wat een permanent Studie- en Documentatie-
centrum Nederlandse Politieke Partijen zou kunnen zijn, maar 
dat het toch niet zonder meer kan dienen als grondslag voor 
de besluitvorming. 

Op grond van het voorgaande is Prof. Lipschits verzocht 
een nota te schrijven over de toekomst van het Centrum. Na 
bestudering van deze nota zijn wij tot de konklusie gekomen 
dat de besluitvorming aangaande de toekomst van het Centrum 
een zaak is die diepgaand onderzoek vergt, bij welk onderzoek 
behalve de Fakulteit der Letteren en de daaronder.. ressorterende 
Sektie Contemporaine Geschiedenis nog andere. fakulteiten 
betrokken zouden kunnen zijn. 

Ons is uit de nota nl. gebleken dat het onderzoek in het 
Centrum voor een deel dienstverlenend is t.o.v. onderzoek-
aktiviteiten van anderen dan medewerkers van het Centrum. Dit 
deel van het onderzoek •heeft vooral betrekking op het ver-
zamelen, dokumenteren, en toegankelijk maken van bronnen-
en ander materiaal dat voorwerp kan zijn van uiteenlopende 
onderzoekingen. 

Daarbij gaat het vooral om onderzoek uitgevoerd binnen 
de Fakulteiten der Rechtsgeleerdheid, der Letteren en der 
Sociale Wetenschappen. 

Voorts is ons College gebleken dat bij het bovenbedoelde 
onderzoek bijzondere aandacht dient te worden gegeven aan 
het aspekt van onderzoekkoördinatie, waarbij met nadruk ook 
de landelijke koördinatie, moet worden betrokken. Deze koördi-
natie is ook daarom van belang omdat de wijze. van bekostiging 
van het onderzoek mede daarop dient te worden gebaseerd. De 
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aktiviteiten van het Centrum moeten worden afgestemd op die 
welke in Groningen en elders worden verricht in het kader 
van met name de parlementaire en de politieke geschiedenis. 

Ons College heeft daarom besloten een werkgroep in te 
stellën die ons voor 1 februari 1977 dient te adviseren 
over de wenselijkheid dat dit centrum een blijvend onderdeel 
van de Universiteit zal zijn. Na 1 februari 1977 zullén de 
betrokken fakulteiten geraadpleegd worden, waarna in juni 1977 
definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de Universi-
teitsraad, 

2. Taak en werkwijze van de werkgroep. 

Ons College heeft besloten de werkgroep op te dragen ons 
voor 1 februari 1977 advies uit te brengen over: 

a. de wenselijkheid het huidige Studie- en Dokumentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen een blijvende plaats te 
geven binnen de Universiteit; 

b. de taakstelling, van het toekomstige Centrum, mede in het 
licht van de landelijke samenwerking en taakverdeling 
binnen het betreffende vakgebied; 

C. de organisatorische opzet van het Centrum, en de inpassing 
ervan in de (bestuurlijke) organisatie van de Universiteit, 
mede gelet op de funkties van het Centrum voor onderzoek 
en onderwijs; 

d. de minimaal benodigde personele en andere voorzieningen 
voor het Centrum bij een door de werkgroep zinvol geachte 
opzet. 

De werkgroep heeft de vrijheid deskundigen, ook buiten 
de Universiteit, te raadplegen indien haar zulks gewenst voor- 
komt. 

3. De samenstelling van de werkgroep 

Ons College heeft gestreefd naar een zodanige samenstel-
ling van de werkgroep dat een alzijdige bestudering van de 
onderwerpelijke aangelegenheid zo goed mogelijk is gewaar-
borgd. Daarom is gezocht naar personen ut verschillende 
onderdelen van de Universiteit. Met nadruk wordt evenwel 
bepaald dat. de leden op persoonlijke titel zitting hebben 
in de werkgroep. Eerst na 1 februari 1977 zullend de betrok-
ken instanties in de Universiteit als zodanig geraadpleegd 
worden. 

Voorts heeft ons College, in qvezeenstemming met wat 
gebruikelijk is, bepaald dat Prof. Lipschits als adviserend 
lid aan de werkzaamheden van de werkgroep deelneemt. Zijn 
inbreng zal o.i. voornamelijk een informatieve zijn, en 
deze zal vooral in de studiefase van de werkgroep maksimaal 
zijn. In de formulering van het eindadvies dient de recht- 
streeks belanghebbende niet onmiddellijk betrokken te zijn. 
Wel is het uiteraard gewenst dat hij zich zelfstandig een 
oordeel vormt over het eindadvies van de werkgröep, en dit 
oordeel aan het advies toevoegt. Aldus zijn voldoende waar-
borgen aanwezig voor een evenwichtige oordeelsvorming in de 
werkgroep.  

Ons College heeft nu de volgende personen aangewezen als 
lid van de werkgroep: 



-3- 
47. 

- lid en voorzitter: Prof.Dr. H.W. van Os, Instituut voor 
Kunstgeschiedenis, Oude Boteringestraat 81, Groningen 
(tel.: 11-5400-); 

- gewone leden: - Prof.Dr. E.H. Kossmann, Instituut voor 
Geschiedenis, Heresingel 13, Groningen 
(tel.: 11-7729); 

-  Drs.  R.B. Soetendqrp, Instituut voor 
Geschiedenis, Ubbo Emmiussingel 19, Groningen 
(tel.: 11-7592); 

-  Mr.  J .J. Vis, Juridisch Instituut, 
Turftorenstraat 13/25, Groningen 
(tel.: 11-7676); 

- Prof.Dr. J.E. Ellemers, Sociologisch 
Instituut, Grote Markt 23, Groningen 
(tel.: 11-4663) 

- Dhr. J. Steenbergen, Sloep 220, Groningen; 
- adviserend lid: Prof.Dr. I. Lipschits, Studie- en Dokumen- 

tatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Ubbo Ernrnius- 
singel 19, Groningen (tel.: 11-5386); 

- lid en sekretaris:  Drs.  A. Bleeker, Bureau der Universiteit, 
Herestraat 57A, Groningen (postadres: Postbus 72, Groningen, 
tel.: 11-7637). 

Ten slotte heeft ons College besloten de werkgroep de 
bevoegdheid te geven om, indien haar bevindingen haar te 
eniger tijd daartoe aanleiding geven, ons College voor te 
stellen de werkgroep uit te breiden met een ander lid van 
de universitaire gemeenschap. 

Groningen,. 3.1 augustus 1976. Het College van Bestuur. 

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan: 

- de Fakulteit der Rechtsgeleerdheid 
- de Fakulteit der Letteren 
- de Fakulteit der - Sociale Wetenschappen 
- Prof.Dr. I. Lipschits 
- de leden van de werkgroep. 




