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BIJLAGE I. ONDERZOEKPROGRAMMA 1979 VAN DE WERKGROEP 

NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN 

A. Algemeen gedeelte 

De Werkgroep is pas zeer onlangs met haar activiteiten begonnen. 

Het onderzoekprogramma 1979 is hierdoor waarschijnlijk niet 

volledig uitgebalanceerd. Het onderzoek van de Werkgroep richt 

zich op de Nederlandse politieke partijen zoals omschreven in 

paragraaf 5.1 van de door het College van Bestuur ingestelde 

Werkgroep ad hoc Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse 

Politieke Partijen. Gezien het inter-disciplinaire karakter van 

de Werkgroep wordt daarbij gestreefd naar een zo groot mogelijke 

diversiteit van het onderzoek. 

In de Werkgroep participeren de volgende vakgroepen: 

- Staatsrecht (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) 

- Nieuwste Geschiedenis (Faculteit der Letteren) 

- Eigentijdse Geschiedenis (Faculteit der Letteren) 

- Empirische Sociologie (Faculteit der Sociale Wetenschappen) 

- Methoden en Technieken (Faculteit der Sociale Wetenschappen). 

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen is actief 

betrokken bij de onderzoekprojecten van de Werkgroep. Op natio-

naal niveau worden vanuit de Werkgroep contacten onderhouden met: 

1. de C&3rdinatiecommissie voor de Parlementaire Geschiedenis 

van Nederland; 

2. de Nederlandse Stichting voor Politicologisch Onderzoek, met 

name de werkgemeenschap Nederlandse Politiek van deze Stichting; 

3. de begeleidingscommissie van de Parlementsenqute 1979. 

Op internationaal niveau worden vanuit de Werkgroep contacten 

onderhouden met: 

1. het  European  Consortium  for Political  Research; 

2. de "Mannheim-groep": vertegenwoordigers uit de negen lidstaten 

van de Europese Gemeenschap, die zich bezighouden met onderzoek 

inzake de directe verkiezingen voor het Europees Parlement. 

In de vergadering van 29 april 1978 heeft de Werkgroep besloten 

het lidmaatschap aan te vragen van de Interuniversity Consortium 
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for Political  Research. 

Binnen het kader van het onderzoekprogramma van de Werkgroep 

nemen drie promovendi (waarvan n niet verbonden aan een 

Universiteit of Hogeschool) deel aan een onderzoekproject. 

Met name de gecombineerde projecten zijn geschikt voor het 

toekomstige functioneren van research-studenten en assistent-

onderzoekers. 

B. Bijzonder gedeelte 

1. Onderzoek naar het middenkader van de politieke partijen: 

Dit is een internationaal onderzoekproject, waaraan wordt 

deelgenomen door werkgroepen uit de negen lidstaten van de 

Europese Gemeenschap. Het project wordt geleid door een 

"director" (dr. K.  Reif,  Universiteit van Mannheim), bijge-

staan door negen nationale projectleiders (voor Nederland: 

prof. dr. I. Lipschits). 

Voor Nederland zijn genquteerd partijcongressen van de 

PvdA, de VVD en D'66. 

De gegevens voor de PvdA zijn reeds op de computer gezet. 

Participanten: 

- prof. dr. I. Lipschits (Eigentijdse Geschiedenis); 

- drs. L.P. Middel (promovendus bij prof. dr. P. Valkenburgh 

Empirische Sociologie/Staatsrecht); 

- drs. H.W. van Schuur (Methoden en Technieken); 

- prof. dr. F.N. Stokman (Methoden en Technieken); 

- stafleden van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 

Partijen. 

2. Onderzoek naar de verkiezingscampagne en de verkiezings-

programma's voor de directe verkiezingen van het Europese Par-

lement: Ook dit is een internationaal onderzoekproject, waar-

aan deelgenomen wordt door personen uit de negen lidstaten 

van de Europese Gemeenschap. Het project wordt geleid door een 

"director" (dr. K.  Reif,  Universiteit van Mannheim) en een 

"co-director" (prof. dr. I. Lipschits). 

Participanten: 

- mej. C. C. de Beer (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 



- 57 -  

Partijen); 

- prof. dr. I. Lipschits (Eigentijdse Geschiedenis). 

3. Parlementsenqute 1979: In 1968 en in 1972 zijn de leden 

van de Tweede Kamer en van de Eerste Kamer mondeling gean-

quteerd. In 1979 zal de enqute worden herhaald. Er is een 

begeleidingsgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers 

van de Rijksuniversiteit Leiden, Technische Hogeschool Delft, 

Rijksuniversiteit Groningen (prof. dr. I. Lipschits en mr. 

J.J. Vis), Technische Hogeschool Twente, Erasmus Universiteit 

Rotterdam, Universiteit van Amsterdam en de Griffie van de 

Tweede Kamer. 

Participanten: 

- de heer R.A. Koole (Documentatiecentrum Nederlandse Poli-

tieke Partijen); 

- prof. dr. I. Lipschits (Eigentijdse Geschiedenis); 

- de heer S. Singeisma (Documentatiecentrum Nederlandse 

Politieke Partijen); 

- mr. J.J. Vis (Staatsrecht). 

4. Congres 1979 Nederlandse Politieke Partijen: De •Werkgroep 

organiseert in het voorjaar van 1979 in Groningen een weten-

schappelijk congres over bepaalde aspecten van de rol van de 

politieke partijen in het Nederlandse politieke systeem. Het 

College van Bestuur heeft besloten dat congres te beschouwen 

als 96n van de lustrumactiviteiten van de RUG. Zoveel mogelijk 

.leden van de Werkgroep zullen participeren in de wetenschap-

pelijke begeleiding van het congres. 

5. De ARP in de jaren 1939-1952: Dit is het dissertatie-onder-

zoek van drs. D.FJ. Bosscher(Eigentijdse Geschiedenis). 

C. Begrotingstechnisch gedeelte 

Voor zover van toepassing wordt verwezen naar de onderzoek-

formulieren van de Faculteit der Letteren. 




