
VOORWOORD 

De politieke partijen stonden in 1995 volop in de belangstelling van de 
politiek zelf. Het ging hierbij met name om de vraag op welke wijze de 
financiële ondersteuning van partijen door de overheid diende te geschieden. 
In zijn notitie over dit onderwerp onderstreepte minister H.F. Dijkstal van 
Binnenlandse Zaken het belang van partijen door te stellen dat 'een democra-
tisch politiek systeem zonder politieke partijen slecht voorstelbaar is'. 

Wanneer partijen essentieel zijn voor het politieke bestel, dan is het ook van 
groot belang dat hun activiteiten - op het terrein van de ideeënproduktie, de 
kandidaatstelling, de interne partijorganisatie en zo meer - worden vastge-
legd. Als enige universitaire instelling in Nederland legt het Documentatie-
centrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) zich toe op het verzorgen 
van de documentatie betreffende de organisatie, opvattingen en werkzaamhe-
den van alle in de Staten-Generaal vertegenwoordigde politieke partijen. De 
nadruk ligt daarbij op de activiteiten van deze partijen buiten de Eerste en 
Tweede Kamer, omdat hun parlementaire handelingen reeds elders worden 
gedocumenteerd. 

In dit Jaarboek wordt verslag gedaan van de werkzaamheden die het Docu-
mentatiecentrum op het terrein van de documentatie en informatievoorzie-
ning heeft verricht. Uit dit overzicht moge blijken dat het DNPP niet alleen 
aandacht besteedt aan het verzamelen en ontsluiten van documentatie- en 
archiefmateriaal, maar tevens poogt het onderzoek naar partijen te bevorde-
ren. Eén manier om dat te doen is de publikatie van onderzoeksresultaten in 
dit Jaarboek. Ook dit jaar werd een keuze gemaakt uit een aantal belangwek-
kende politicologische en historische studies over politieke partijen. 

Tot slot maak ik graag van de gelegenheid gebruik om op deze plaats Mar-
jolein Nieboer te bedanken, die aan het einde van 1995 haar functie op het 
DNPP verruilde voor een werkkring elders. Zo'n vijf jaar lang heeft zij als 
documentaliste het DNPP vele diensten bewezen. 
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