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Voorwoord 

Het jaar 2013 verliep voor het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 

(DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) betrekkelijk rustig, doordat er geen 

verkiezingen plaatsvonden – afgezien van enkele tussentijdse gemeenteraadsverkiezin-

gen. Van grote politieke crises was in het eerste jaar van het tweede kabinet-Rutte even-

min sprake. In juni verschenen in de reeks over de Nederlandse politieke partijen van het 

DNPP en Uitgeverij Boom twee nieuwe boeken. Het eerste ging over de opstelling van de 

Nederlandse partijen ten aanzien van de Europese integratie, en was op initiatief van het 

DNPP tot stand gekomen. Het tweede boek betrof een monografie over de PVV, van de 

hand van de historicus dr. Koen Vossen, met als titel: Rondom Wilders. Portret van de PVV.  
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Het DNPP: documentatie-, onderzoeks- en kenniscentrum  

Missie 

De politiek kan diep in de maatschappij ingrijpen. In het proces van representatie en poli-

tieke wilsvorming spelen politieke partijen een cruciale rol, als intermediair tussen samen-

leving en staat. Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) bestu-

deert het functioneren van de politieke partijen en hun evolutie vanaf de komst van de eer-

ste partij tegen het einde van de negentiende eeuw tot heden. De door het DNPP beheerde 

documentatiecollecties en archieven faciliteren dit onderzoek en ook dat van andere onder-

zoekers.   

Het DNPP is in 1973 opgericht met als doel ‘het verschaffen van een systematische en 

algemeen toegankelijke documentatie van de… ontwikkelingen van de Nederlandse 

politieke partijen’. Het accent ligt hierbij op hun activiteiten buiten het parlement, aan-

gezien de werkzaamheden van de fracties van de partijen in de Eerste en Tweede Kamer 

al toegankelijk gemaakt worden door het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van 

de Universiteit Leiden.1 Naast deze collectievormende taak heeft het DNPP zich sinds zijn 

oprichting ook meer en meer toegelegd op het wetenschappelijk onderzoek naar het 

functioneren van de Nederlandse politieke partijen en de valorisatie van de uitkomsten 

van dit onderzoek. Deze uitbreiding van de taakstelling van het DNPP werd in 2010 door 

het College van Bestuur van de RUG formeel gefiatteerd, waarbij het aangaf de ontwikke-

ling van het DNPP tot een kenniscentrum betreffende de Nederlandse politiek te willen 

ondersteunen. Als documentatie-, onderzoeks- en kenniscentrum op het gebied van de 

Nederlandse politiek heeft het DNPP zich een naam verworven. Vanwege deze bekend-

heid heeft het centrum besloten zijn oude benaming en afkorting te behouden.  

De wetenschappelijke medewerkers van het DNPP publiceren veelvuldig over de Neder-

landse partijen en de Nederlandse politiek – in vak- en wetenschappelijke publicaties en 

in Nederlandse en internationale tijdschriften. Ook participeren zij in NWO-projecten of 

voeren zij onderzoek uit in opdracht van derden, zoals het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij worden regelmatig benaderd door de media om poli-

tieke ontwikkelingen te duiden. Het DNPP beheert daarnaast een aantal collecties, die 

regelmatig door de eigen en andere onderzoekers worden geraadpleegd. Al geruime tijd 

digitaliseert het DNPP delen van zijn collecties (zoals de verkiezings- en beginselpro-

gramma’s en de tijdschriften van de wetenschappelijke bureaus van de partijen); deze 

zijn via de website van het centrum toegankelijk (www.dnpp.nl).  

  

                                                           
1 Zie www.parlement.com en www.statengeneraal.nl. 
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Organisatiestructuur  

Het DNPP is onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen, en formeel ondergebracht bij 

de Universiteitsbibliotheek. Waar wenselijk of nodig wordt het Hoofd van het DNPP ge-

adviseerd door een Wetenschappelijk Adviescollege, waarin de Faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen, de Letterenfaculteit en de Rechtenfaculteit zijn vertegen-

woordigd.  

Wetenschappelijk Adviescollege 

- prof.dr. Frans Zwarts, hoogleraar-bestuurder bij de University Campus Fryslân (UCF) 

en in de periode 2002-2011 rector magnificus van de RUG (voorzitter), op voordracht 

van de Bibliothecaris; 

- drs. Eddy de Jonge, algemeen directeur Groninger Archieven, op voordracht van de 

Bibliothecaris; 

- prof.dr. Frans Stokman, hoogleraar Methoden en Technieken van Sociaal-Wetenschap-

pelijk Onderzoek, op voordracht van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijweten-

schappen (GMW);  

- prof.dr. Dirk Jan Wolffram, hoogleraar Geschiedenis van Bestuur en Politiek in de 

Moderne Tijd, op voordracht van de Faculteit Letteren;  

- prof.mr. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht, op voordracht van de Faculteit 

Rechtsgeleerdheid;  

- drs. Marjolein Nieboer, Bibliothecaris, adviserend lid.  

 

Het Hoofd van het DNPP is tevens hoogleraar met als leeropdracht ‘Ontwikkeling en func-

tioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel’. Zijn leerstoel is verbonden aan 

de vakgroep Staatsrecht/Internationaal Recht en de vakgroep Rechtstheorie/Rechts-

sociologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.  
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Personeelsformatie 

Vaste staf 

 

Drs. Berend de Boer – informatiespecialist (0,6 fte) 

Yvonne de Geus – managementassistent en webmaster (1,0 fte) 

Dorien van Rheenen – informatiespecialist (0,4 fte)  

Dr. Simon Otjes – wetenschappelijk medewerker (0,8 fte)  

Prof. dr. Gerrit Voerman – directeur (1,0 fte) 

 

Tijdelijke staf 

 

Daan van den Akker – projectmedewerker, van 1 augustus tot 1 november (1,0 fte) 

Drs. Dorina Antoons – medewerker Digitaliseringsproject, van 1 september tot 1 januari 

2014 (0,1 fte) 

 

Student-assistenten 

 

Nienke Onnen – projectmedewerker, tot 1 maart (0,6 fte), van 1 maart tot 17 juni (0,8 

fte), van 15 oktober tot 13 december (1,0 fte). Van 17 juni tot 15 oktober vervanging Y. de 

Geus tijdens haar zwangerschapsverlof (0,8 fte). 

 

In het kader van het digitaliseringsproject: 

Ineke Attema – van 1 april tot 1 juli (0,4 fte) 

Nena de Bruin – van 1 april tot 1 juli (0,3 fte) 

Sanne ten Hove – van 1 april tot 1 juni (0,6 fte), van 1 juni tot 1 juli (0,8 fte) 

Brecht Oosterhout – van 1 april tot 1 juni (0,3 fte), van 1 juni tot 1 juli (0,6 fte) 

 

Vrijwilligers 

 

Daan van den Akker – van 4 februari tot 1 augustus (1,0 fte) 

George Auping – archiefmedewerker (0,4 fte) 

Dr. Paul Lucardie – onderzoeker (0,2 fte) 
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Collecties 

Het DNPP beschikt over een aantal collecties die materiaal bevatten van en over de 

Nederlandse politieke partijen. De laatste categorie bestaat uit overwegend historische 

en politicologische literatuur (boeken en tijdschriften), alsmede artikelen uit opiniebla-

den en landelijke kranten als NRC Handelsblad, Trouw, de Volkskrant, Nederlands Dagblad 

en Reformatorisch Dagblad. De verzameling krantenknipsels gaat terug tot het begin van 

de jaren zeventig en is in 2009 afgesloten, toen veel van deze dag- en weekbladen digitaal 

beschikbaar waren gekomen. 

 

De eerstgenoemde categorie bevat digitaal en gedrukt materiaal van partijen en hun 

neveninstellingen (hoofdzakelijk wetenschappelijke bureaus, jongeren- en vrouwenorga-

nisaties). Het gaat hier om door deze organisaties uitgegeven boeken, brochures, nota’s, 

rapporten en periodieken (zoals ledenorganen, wetenschappelijke tijdschriften en derge-

lijke) en hun jaarverslagen, statuten en reglementen, alsmede de verkiezings- en begin-

selprogramma’s van de partijorganisaties. Ook affiches die de partijen hebben gebruikt 

(met name tijdens de verkiezingscampagnes) maken hiervan deel uit, evenals de gearchi-

veerde websites en tweets van de politieke partijen, hun nevenorganisaties en hun 

Kamerleden. Naast dit grotendeels voor de openbaarheid bestemde materiaal omvat deze 

categorie ook niet-openbaar materiaal, zoals de bij het DNPP gedeponeerde archieven 

van partijen (onder meer de VVD, D66 en DS’70) en van een aantal politici en partijbe-

stuurders. Het zogeheten ‘geluidsarchief’ bevat naast interviews met politici (veelal ge-

houden in het kader van een specifiek onderzoek) integrale geluidsopnames van belang-

rijk geachte partijbijeenkomsten, zoals congressen en partijraden.  

 

Voor een uitgebreid en geactualiseerd overzicht van het door het centrum beheerde, in 

een aantal uiteenlopende collecties ondergebrachte materiaal van en over partijen wordt 

verwezen naar de website van het DNPP (www.dnpp.nl). Daar is ook aangegeven hoe toe-

gang kan worden verkregen tot de bij het DNPP gedeponeerde archieven van partijen en 

personen, en tot de gearchiveerde websites en tweets. 

 

In september 2010 is een begin gemaakt met de systematische retrospectieve digitalise-

ring van de collecties. In 2013 werden deze werkzaamheden voortgezet, deels in het 

kader van het project ‘Political Mashup’ (zie hierna). Het accent lag daarbij op de tijd-

schriften van de wetenschappelijke bureaus van de partijen. Vier student-assistenten 

plaatsten in de periode april – juni de scans van elk tijdschriftnummer in een speciale 

repository. De digitale versies van de tijdschriften zijn daarmee toegankelijk via de web-

site van het DNPP en full text doorzoekbaar. 

 

In het verslagjaar vulden de partijbureaus van D66 en de VVD, alsmede het bestuur van 

de afdeling Groningen van laatstgenoemde partij, hun bij het DNPP gedeponeerde 

archieven aan. B. Snel (Lunteren) bracht zijn persoonlijke archief betreffende Leefbaar 

Nederland en de Lijst Pim Fortuyn (LPF) naar het DNPP over. Van laatstgenoemde partij 

was hij in de periode 2004-2007 onder meer voorzitter. Ook was Snel directeur van de 
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Prof.dr. W.S.P. Fortuyn Stichting, het wetenschappelijk bureau van de LPF. Van D. Bulens 

(Leeuwarden) en A.B. Steinberg (Zeist) ontving het DNPP archivalia (vergader- en cam-

pagnestukken) betreffende de Evangelische Volkspartij (EVP); en van M. van Sloten 

(Amsterdam) enkele archivalia betreffende de Vrijzinnig-Democratische Jongerenorga-

nisatie (VDJO). Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA schonk een aantal boeken 

van en over de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en haar leider Abraham Kuyper. H. Metz 

(Amsterdam) stond diverse brochures van de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) en 

de Communistische Partij van Nederland (CPN) af, en J. Houkes (Groningen) een groot 

aantal brochures over het socialisme. De Theologische Universiteit Kampen schonk een 

aantal jaargangen van tijdschriften van de ARP en de Reformatorische Politieke Federatie 

(RPF).   

 

Het DNPP droeg een map stukken afkomstig van J. Euwema inzake de D66-afdeling Gro-

ningen over aan de Groninger Archieven. De documenten werden gevoegd bij het aldaar 

gedeponeerde archief van de D66-afdeling Groningen.  

 

Lopende documentatieprojecten 

- In 2013 werd het drie jaar eerder gestarte project ‘Political Mashup’, gefinancierd door 

NWO en geleid door dr. Maarten Marx (Instituut voor Informatica, Universiteit van 

Amsterdam) afgerond. Een mashup is een webapplicatie die data van verschillende 

bronnen in een geheel bijeen brengt. In dit geval gaat het om politieke informatie. 

Door het DNPP is de collectie gearchiveerde websites ingebracht. Daarnaast zijn de 

artikelen uit de tijdschriften van de wetenschappelijke bureaus van de politieke par-

tijen gescand, alsmede de beginsel- en verkiezingsprogramma’s – voor zover die nog 

ontbraken in de DNPP-repositories. Hiermee is – voor zover mogelijk – een volledige 

collectie gerealiseerd van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die in 

het Nederlandse parlement vertegenwoordigd waren of nog zijn (vanaf het einde van 

de negentiende eeuw). Verder zijn ook alle door prof. Ies Lipschits van 1977 tot 1998 

samengestelde bundels met de programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen ge-

scand. Zij dienden in dit project als basis voor de opstelling van een door de tijd heen 

zo stabiel mogelijke lijst van verkiezingsthema’s, waarmee de uiteenlopende onderde-

len van de verkiezingsprogramma’s konden worden geclassificeerd en geïndexeerd. 

Op deze wijze zijn diachrone en synchrone vergelijkingen in de naoorlogse periode 

mogelijk gemaakt. 

 

Nieuw documentatieproject: Twitter Archief 

- Sinds 2001 archiveert het DNPP de websites van de Nederlandse politieke partijen. 

Vanaf 2014 zullen daar hun tweets bijkomen. In het verslajaar startte het DNPP de 

voorbereidingen voor het verzamelen en opslaan van de tweets van Nederlandse 

politici, politieke partijen en hun neveninstellingen. Deze tweets worden opgenomen 

in een speciaal daarvoor ingerichte repository. 
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Onderzoek  

In juni verscheen de bundel Verloren Consensus. Europa in het Nederlands parlementair-

politieke debat, 1945-2012, geredigeerd door dr. Anjo Harryvan en prof.dr. Jan van der 

Harst (beiden verbonden aan de afdeling Internationale Betrekkingen en Internationale 

Organisaties, RUG). Aan het boek werd ook meegewerkt door een drietal medewerkers 

van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG; Radboud Universiteit Nijme-

gen). Het DNPP had het initiatief tot dit in 2008 gestarte project genomen, dat werd gefi-

nancierd door het Montesquieu Instituut en het Europafonds van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Aanleiding was het ontbreken in Nederland van een uitgebreide 

studie over de programmatische opvattingen van de politieke partijen en de opstelling 

van hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Dit boek, waarin het gehele naoor-

logse Europabeleid van de partijen wordt onderzocht, probeert in deze leemte te voor-

zien.  

 

 
V.l.n.r.: Anjo Harryvan, Frans Weisglas, Harry van Bommel en Jan van der Harst (foto: 

Montesquieu Instituut) 

 

Op 27 juni had onder voorzitterschap van Voerman in Den Haag de boekpresentatie 

plaats. De oud-voorzitter van de Tweede Kamer Frans Weisglas (VVD) en het SP-Tweede 

Kamerlid Harry van Bommel namen de eerste exemplaren van Verloren Consensus in 
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ontvangst. Daarna gingen ze onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek 

met elkaar in debat over het verleden, heden en toekomst van Nederland in Europa.  

 

Verloren Consensus maakt deel uit van de reeks over de Nederlandse politiek, die is opge-

zet door Uitgeverij Boom in Amsterdam en het DNPP. In deze serie verscheen in het ver-

slagjaar ook de monografie van dr. Koen Vossen over de Partij voor de Vrijheid (PPV), 

Rondom Wilders. Portret van de PVV.     

 

In 2013 werd door het DNPP aan verschillende (in uiteenlopende mate extern gefinan-

cierde) onderzoeksprojecten meegewerkt, die deels ook door het centrum zelf waren 

geïnitieerd. 

 

Afgeronde onderzoeksprojecten 

-  Monografie ‘Opstelling Nederlandse politieke partijen ten aanzien van de Europese 

integratie’; uitgevoerd in samenwerking met het Centrum voor Parlementaire Ge-

schiedenis (CPG; Radboud Universiteit Nijmegen) en gefinancierd door het Montes-

quieu Instituut en het Europafonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken (in 

2008 gestart). In 2013 afgerond met de verschijning van Verloren Consensus. Europa in 

het Nederlands parlementair-politieke debat, 1945-2012 (zie hierboven). 

 

Lopende onderzoeksprojecten 

 

-  Onderzoek ‘Relatie Nederlandse partijen en de Europese partijverbanden’, mede 

gefinancierd door het Montesquieu Instituut (eerste deel begin 2010 afgerond; het 

tweede deel is op 1 augustus 2010 gestart, uitgevoerd door dr. Edwin van Rooyen). 

Nadat in de eerste fase is nagegaan hoe de besluitvorming rond de kandidaatstelling 

en de opstelling van de programma’s bij Europese verkiezingen van juni 2009 is 

verlopen en in welke mate de Europese partijen op deze terreinen invloed hebben 

uitgeoefend op de nationale partijorganisaties, richt het onderzoek zich in de ver-

volgstudie op de relaties tussen enerzijds Tweede Kamerleden van een partij en 

anderzijds de leden van de eurodelegatie (onderdeel van de fractie in het Europees 

Parlement), dan wel de europartij. 

 

-  Project ‘The presidents of the European Commission’. Bundel met biografische schet-

sen van de voorzitters van de Europese Commissie (1958-2012), uitgevoerd in samen-

werking met prof.dr. Jan van der Harst (afdeling Internationale Betrekkingen en Inter-

nationale Organisaties, RUG) en mede gefinancierd door het Montesquieu Instituut (in 

2010 gestart). Dit project beoogt de totstandkoming van een Engelstalige bundel met 

de biografische schetsen van de elf voorzitters die leiding hebben gegeven aan de 

Europese Commissie vanaf haar aantreden in 1958. Over deze personen en hun bij-

drage aan de Europese integratie is tot op heden geen comparatief overzichtswerk 

verschenen. De aangezochte auteurs zijn internationaal erkende biografen die eerder 

al over hun protagonist hebben geschreven, of die specialist zijn op het terrein van de 
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geschiedenis van de Europese integratie in hun land. In november 2012 had in Gronin-

gen een bijeenkomst plaats met vrijwel alle auteurs, waar de ontwerpteksten van de 

verschillende hoofdstukken werden besproken. Het is de bedoeling dat de bundel in 

2014 zal verschijnen. 

 

- Onderzoek ‘De rol van wetenschappelijke partij-instituten in de agendavorming van 

politieke partijen’, in samenwerking met prof.dr. Arco Timmermans (afdeling Public 

Affaires, Universiteit Leiden) en dr. Edwin van Rooyen, en mede gefinancierd door het 

Montesquieu Instituut (gestart op 1 februari 2012). Wetenschappelijke bureaus van 

politieke partijen hebben tot taak de visievorming van partijen te ondersteunen. In 

hoeverre deze instituten erin slagen de politieke agenda van de partijen te beïnvloe-

den, is onbekend. Dit project beoogt door middel van een voorstudie de eerste empiri-

sche onderzoeksgegevens te leveren. De publicaties van de bureaus uit de periode 

2000-2010 zijn inmiddels geïnventariseerd, gedigitaliseerd en systematisch geanaly-

seerd. Daarnaast zijn interviews gehouden met de directeuren van de wetenschappe-

lijke bureaus, met als doel het functioneren van deze instituten in kaart te brengen. 

- Bundel ‘De Nederlandse opstelling in Europa’, uitgevoerd in samenwerking met 

prof.dr. Jan van der Harst (afdeling Internationale Betrekkingen en Internationale 

Organisaties, RUG), en dr. Hans Vollaard (universitair docent Nederlandse en Euro-

pese politiek, Instituut Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden) en mede gefinan-

cierd door het Montesquieu Instituut (gestart op 1 april 2012). Deze studie beoogt een 

historisch overzicht te geven van de standpunten die de diverse politieke en maat-

schappelijke spelers in Nederland hebben ingenomen ten aanzien van de Europese 

integratie en de Europese Unie. Daarmee vult zij een leemte in de historiografie. De 

focus van de bundel ligt vooral op de periode 1970-2010, omdat juist over deze jaren 

nog betrekkelijk weinig is gepubliceerd. In elk hoofdstuk komt een politieke actor aan 

bod: kabinetten, politieke partijen, het parlement, rechters, ambtenaren, belangen-

groepen, burgers en de media. 

 

- Onderzoek ‘De relatie tussen de europartijen en de Nederlandse partijen, 1974-2014’, 

volledig door het DNPP uitgevoerd en mede gefinancierd door het Montesquieu Insti-

tuut (gestart op 1 november 2012). Europartijen worden geacht een representatieve 

rol te spelen in het democratische proces op Europees niveau. Aan deze organisaties 

wordt in de Europese wet- en regelgeving dan ook grote waarde gehecht, maar hun 

positie in de politieke praktijk laat te wensen over. Niettemin kunnen de europartijen 

volgens politicologen uitgroeien tot dominante politieke actoren op Europees niveau. 

Ondanks hun formele status en hun potentieel belangwekkende positie bestaat er in 

Nederland geen studie die de relatie tussen de europartijen en de Nederlandse lidpar-

tijen in kaart brengt. Dit project wil in deze historiografische leemte voorzien met een 

Engelstalige monografie die de periode beschrijft vanaf het ontstaan van de europar-

tijen (als federaties) in het midden van de jaren zeventig tot aan de Europese verkie-

zingen van 2014. Daarbij zal ook worden ingegaan op de vraag wat de bijdrage is ge-
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weest van de Nederlandse lidpartijen aan deze evolutie van de europartijen in de rich-

ting van meer betekenisvolle verbanden, en in welke mate zij dit proces hebben gesti-

muleerd of juist afgeremd. 

 

- Project ‘Rural protest groups and populist political parties’, uitgevoerd in samenwer-

king met prof.dr. Dirk Strijker (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, RUG), en dr. Ida 

Terluin (Landbouw Economisch Instituut, Wageningen University en Researchcen-

trum), mede gefinancierd door het Montesquieu Instituut. Centraal in dit project staat 

de vraag waarom sommige rurale protestgroeperingen zich ontwikkelen tot populis-

tische partijen en andere niet. Nagegaan wordt in welke mate onder meer de aard van 

het protest, de positie van de gevestigde partijen en de actoren binnen de protestgroe-

pen hierbij een rol spelen. In mei 2012 vond in Groningen de workshop ‘Rural 

Populism’ plaats. De papers van de deelnemers zullen worden gebundeld in een boek. 

 

Nieuwe onderzoeksprojecten  

- ‘What’s Left of the Radical Right? Populist Radical Right Parties and the Economy’, 

uitgevoerd door dr. Simon Otjes en mede gefinancierd door het Montesquieu Instituut. 

Een substantieel deel van het electoraat in Westerse landen is ontvankelijk gebleken 

voor een combinatie van enerzijds autoritaire oplossingen van maatschappelijke 

vraagstukken en anderzijds linkse oplossingen van sociaaleconomische problemen. De 

vraag die in dit project centraal staat is of rechts-radicale populistische partijen deze 

electoraal lonende formule hebben overgenomen en ten aanzien van het te voeren 

sociaaleconomisch beleid naar links zijn opgeschoven. Op een bijeenkomst op 3 en 4 

oktober in Groningen presenteerden deelnemers uit een aantal overwegend Noord-

west-Europese landen hun analyses van de programmatische evolutie van ‘hun’ par-

tijen. Dit project beoogt de totstandkoming van een bundel waarin de opstelling van 

deze partijen ten aanzien van sociaaleconomische issues vanaf het midden van de 

jaren negentig wordt weergegeven. 

 

- Project ‘Left-of-Centre Parties and Trade Unions across the World’, uitgevoerd door 

Otjes, in samenwerking met prof.dr. Anne Rasmussen (Universiteit Leiden/ Køben-

havns Universitet) en medegefinancieerd door de Universitetet i Oslo. Dit onderzoek 

werd geleid door prof.dr. Elin Allern (UiO) en prof.dr. Tim Bale (Queen Mary 

University London). Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de relaties 

tussen vakbonden en politieke partijen in Nederland. Voor dit project is in het najaar 

van 2013 een student-assistent aangesteld.  

- ‘Opposition Parties in European Legislatures’, uitgevoerd door Otjes, samen met dr. 

Tom Louwerse (universitair docent Politicologie, Universiteit Leiden)en prof.dr. Arco 

Timmermans (afdeling Public Affaires, Universiteit Leiden). Dit onderzoek werd geleid 

door dr. Elisabetta de Giorgi (post-doctoral fellow aan de Universidade de Lisboa) en 
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dr. Gabriella Ilonszki (Budapesti Corvinus Egyetem). Het doel van dit onderzoek is in 

beeld te brengen hoe oppositiepartijen daadwerkelijk opereren in het parlement.  

 

- Onderzoek ‘Kandidaatstelling van politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen 

van 2014’, gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-

laties en uitgevoerd door Voerman in samenwerking met prof.dr. M. Boogers (Univer-

siteit Twente). In 2006 deed het DNPP samen met Boogers voor het eerst onderzoek 

naar de rekrutering van kandidaten door politieke partijen voor de gemeenteraads-

verkiezingen van 3 maart. Achterliggende gedachte was dat door het aanhoudende 

ledenverlies van met name de grote politieke partijen deze meer problemen zouden 

ervaren bij het vinden van geschikte kandidaten. Bij de raadsverkiezingen van 2010 

werd het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Het huidige project is gestart in oktober. In 

2014 zal het rapport gereed moeten zijn. 

In het kader van sommige van deze projecten, maar ook los daarvan, publiceerden de 

wetenschappelijke medewerkers in 2013 in Nederlandse en internationale tijdschriften 

en bundels. Voor een volledig overzicht van deze publicaties wordt hier verwezen naar 

bijlage 1. Het onderzoek van het DNPP maakt deel uit van het interdisciplinaire onder-

zoeksprogramma Public Trust and Public Law (PTPL) van de Rechtenfaculteit. 
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Valorisatie 

Valorisatie, het delen van kennis met een breed publiek, is 

naast de collectievorming en het onderzoek de derde taak van 

het DNPP. Naast het publiceren in wetenschappelijke tijd-

schriften en bundels presenteerden de medewerkers de 

uitkomsten van hun onderzoek ook in vakpublicaties, werkten 

zij mee aan De Hofvijver, de electronische nieuwsbrief van het 

Montesquieu Instituut (zie bijlage 1), en beantwoordden zij 

vragen van de media en andere belangstellenden, zoals 

onderzoekers en studenten. Met dit alles leverden zij een 

bijdrage aan het maatschappelijke en politieke debat. 

Verloren Consensus en Rondom Wilders 

Zoals hierboven al werd vermeld verschenen in het verslagjaar in de reeks over de 

Nederlandse politiek – waarmee het DNPP en Uitgeverij Boom in Amsterdam in 2008 zijn 

begonnen – de bundel Verloren Consensus. Europa in het Nederlands parlementair-poli-

tieke debat, 1945-2012, geredigeerd door dr. Anjo Harryvan en prof.dr. Jan van der Harst, 

en de monografie van dr. Koen Vossen over de PPV, Rondom Wilders. Portret van de PVV.    

 

Jury Prinsjesboekenprijs 

 

Om meer bekendheid te geven aan boeken over Nederlandse politiek, werd in 2013 de 

Prinsjesboekenprijs ingesteld voor het beste boek dat in het parlementaire jaar 2012-

2013 in dat genre is verschenen. DNPP-directeur Voerman maakte deel uit van de jury 

die de prijs moest toekennen. Eerste winnaar van de Prinsjesboekenprijs was de histo-

ricus Mathieu Segers, met zijn boek Reis naar het continent. Nederland en de Europese 

integratie, 1950 tot heden. De prijs, die een onderdeel is van het Prinsjesfestival dat aan 

de vooravond van Prinsjesdag plaatsvindt, werd op 16 september uitgereikt in Perscen-

trum Nieuwspoort in Den Haag.  

 

Media 

 

De wetenschappelijke medewerkers van het DNPP worden regelmatig benaderd door de 

media met het verzoek om commentaar te geven op actuele ontwikkelingen in de Neder-

landse partijen of meer algemeen in de Nederlandse politiek. In 2013 waren dat onder 

meer Algemeen Dagblad, Nederlands Dagblad, NRC Handelsblad, Reformatorisch Dagblad, 

Trouw, de Volkskrant en een aantal regionale kranten. Daarnaast werden de medewer-

kers enkele keren geïnterviewd in radioprogramma’s.  

 

Aan het begin van elk jaar presenteert het DNPP een totaaloverzicht van de ledentallen 

van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen in het voorgaande jaar. Ook dit 

keer was de mediabelangstelling voor de bijeengebrachte ledentallen groot.  
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Dienstverlening 

De daling van het aantal bezoekers van de studiezaal van het DNPP hield ook in 2013 aan. 

In het verslagjaar waren het er bijna 700. Steeds meer materiaal is door digitalisering op 

het internet beschikbaar gekomen, wat een afname van het bezoekersaantal in de hand 

werkt. Dat sinds 1 september van het verslagjaar de boeken in de bibliotheek van het 

DNPP kunnen worden uitgeleend, zal aan de teruggang hebben bijgedragen. Het aantal 

verzoeken per telefoon of email bleef ongeveer constant, op zo’n 900. Vooral masterstu-

denten van verschillende disciplines (geschiedenis, journalistiek, politicologie, socio-

logie) deden een beroep op het DNPP. Daarnaast meldden zich aio’s en andere (soms uit 

het buitenland afkomstige) wetenschappers, journalisten, HBO-studenten, leerlingen van 

middelbare scholen en soms ook belangstellende burgers.  

Website 

De website van het DNPP is een belangrijk medium ten behoeve van de valorisatie. Alle in 

de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen hebben een eigen overzichtspagina, waar-

op gelinkt wordt naar bijvoorbeeld een historisch overzicht van deze partij en haar 

ledentallen, verkiezings- en beginselprogramma’s, statuten, reglementen, jaarverslagen 

en dergelijke. De website biedt ook toegang tot de repositories van het DNPP, met daarin 

niet alleen gedigitaliseerde partijdocumenten, affiches en artikelen uit de tijdschriften 

van de wetenschappelijke bureaus van de partijen, maar ook vele artikelen en een aantal 

boeken die zijn geschreven door de wetenschappelijk medewerkers.  

Het aantal bezoeken (‘sessies’) van de website van het DNPP nam in het verslagjaar af, 

van 29.000 in 2012 naar 27.000 dit jaar. Deze afname lijkt te zijn veroorzaakt doordat 

enerzijds er in 2013 geen verkiezingen werden gehouden (in verkiezingsjaren ligt het 

aantal bezoeken doorgaans boven het gemiddelde) en anderzijds de website van het 

DNPP niet meer is geïntegreerd in de website van de RUG, waardoor deze wellicht min-

der goed vindbaar is dan voorheen. De daling van het aantal unieke gebruikers was 

geringer dan de afname van het aantal bezoeken: 18.500 dit jaar tegenover 20.000 in 

2012. 
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Nationale en internationale wetenschappelijke bijeenkomsten 

In het verslagjaar 2013 hebben individuele medewerkers van het DNPP deelgenomen 

aan wetenschappelijke bijeenkomsten (zie voor een overzicht van alle paperpresentaties, 

lezingen en debatbijdragen bijlage 2).  

- Op 7 februari nam Gerrit Voerman in Den Haag deel aan een debat, georganiseerd 

door ProDemos, Internationaal perscentrum Nieuwspoort en het Montesquieu 

Instituut, over de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van Nederlandse politici. 

Aan de discussie, die werd geleid door de journalist Max van Weezel, namen verder 

Karen Zandbergen (chef politieke redactie van het dagblad Trouw) en Mark Verheijen 

(Tweede Kamerlid van de VVD) deel.  

 
v.l.n.r. Max van Weezem, Mark Verheijen, Karen Zandbergen en Gerrit Voerman (foto: 

Montesquieu Instituut) 

 

- Gerrit Voerman hield op 18 april in Amsterdam op de door de Raad voor het Open-

baar Bestuur (ROB) georganiseerde conferentie ‘Politieke partijen: revitaliseren of op 

zoek naar alternatieven?’ een inleiding met als thema Rekrutering, selectie en repre-

sentatie van politieke partijen’. 

- Samen met de Duitse politicoloog Torsten Oppelland organiseerde Voerman het panel 

‘Collective Identity of Political Parties in a Changing World’ in de sectie ‘Politics and 
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Identity’ tijdens de European Consortium for Political Research (ECPR) General Con-

ference in Bordeaux, 4-7 september 2013. Getweeën presenteerden zij een paper met 

als titel: ‘(Re) Construction of Christian Democratic party identity in The Netherlands 

and Germany’.   
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Samenwerking   

De politieke partijen zijn vanzelfsprekend de belangrijkste organisaties waarmee het 

DNPP contacten onderhoudt. Zoals gebruikelijk ontving het Documentatiecentrum van 

alle partijen periodieken, brochures, rapporten, programma’s en dergelijke. Op hun beurt 

doen de politieke partijen ook regelmatig een beroep op de collecties van het Documen-

tatiecentrum. In het verslagjaar sprak Voerman met enkele directeuren van de partijbu-

reaus en de wetenschappelijke instellingen van de in de Tweede Kamer vertegenwoor-

digde partijen. 

 

Voerman onderhield verder voor het DNPP de contacten met onder andere het Centrum 

voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), het Historisch Documentatiecentrum voor het 

Nederlands Protestantisme (HDC), het Parlementair Documentatiecentrum (PDC), het 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), het Katholiek Documentatie-

centrum (KDC), ProDemos. Huis voor democratie en rechtsstaat, de Kiesraad, het minis-

terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), het Biografie Instituut van de 

RUG en het Zentrum für Niederlande-Studien van de Westfälische Wilhelms-Universität 

in Münster. In het verslagjaar maakte hij deel uit van de Wetenschappelijke Raad van het 

CPG.  

 

Het DNPP maakt deel uit van het in 2007 opgerichte en in Den Haag gevestigde Montes-

quieu Instituut. Centrum voor Europese parlementaire geschiedenis en constitutionele 

ontwikkeling. De andere partners zijn verbonden aan de universiteiten van respectieve-

lijk Leiden, Maastricht en Nijmegen. Het multidisciplinaire onderzoeks- en onderwijs-

instituut verricht (vergelijkend) onderzoek naar onder meer parlementen en politieke 

partijen binnen Europa, de relaties tussen nationale parlementen en het Europees Par-

lement, de organen van de Europese Unie en de Europese partijorganisaties. Namens het 

DNPP heeft Voerman zitting in het bestuur. In het verslagjaar kondigde het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de subsidie aan het Montesquieu Instituut 

voor 2014 te zullen halveren en vanaf 2015 te zullen stopzetten. 
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Onderwijs 

Op 1 oktober gaf Voerman een college over politieke partijen in het kader van de cursus 

‘Inleiding Politicologie’ van de Faculteit Rechtsgeleerdheid (vakgroep Rechtstheorie) van 

de RUG. In september-december verzorgde hij het college Parlementaire Geschiedenis en 

Politiek Staatsrecht. Daarnaast gaf hij op 16 december een college ‘Bronnen en Methoden’ 

voor de Faculteit Letteren (afdeling Geschiedenis) van de RUG. 
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Bijlage 1. Publicaties          

wetenschappelijke publicaties 

- Frans Becker, Gerrit Voerman en Joop van Holsteyn, ‘Netherlands’, in: Jean-Michel De 

Waele, Fabian Escalona en Mathieu Vieira (red.), The Palgrave Handbook of Social 

Democracy in de European Union (Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, 2013), 

287-308. 

- David Lowery, Arjen van Witteloostuijn, Gabor Peli, Holly Brasher, Simon Otjes en 

Sergiu Gherghina , ‘Policy Agendas and Births and Deaths of Political Parties: the Dutch 

Model’, in: Party Politics, 19 (2013), nr. 3, 381-407. 

- Paul Lucardie, ‘Zur Typologie der politischen Parteien’, in: Frank Decker en Viola Neu 

(red.), Handbuch der deutschen Parteien (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-

ten, 2013; tweede druk), 61-76. 

- Paul Lucardie, ‘Familien-Partei Deutschlands (Familie)’, in: Decker en Neu (red.), 

Handbuch der deutschen Parteien, 259-262. 

- Paul Lucardie, ‘Mensch Umwelt Tierschutz (Die Tierschutzpartei)’, in: Decker en Neu 

(red.), Handbuch der deutschen Parteien, 422-425. 

- Paul Lucardie en Gerrit Voerman, ‘Geert Wilders and the Party for Freedom: a Political 

Entrepreneur in the Polder’, in: Karsten Grabow en Florian Hartleb (red.), Exposing the 

demogogues. Right-wing and National Populist parties in Europe (Brussel/Berlijn: 

Centre for European Studies en Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013), 187-203. 

- Simon Otjes en Tom Louwerse, ‘Een bijzonder meerderheidskabinet? Parlementair ge-

drag tijdens het kabinet Rutte-I’, in: Res Publica, 55 (2013), nr. 4, 459-479. 

- Simon Otjes en Gerrit Voerman, ‘The Netherlands', in: European Journal of Political 

Research. Political Data Yearbook 2102, 52 (2013), nr. 1, 162-169. 

- Gerrit Voerman, ‘De Sovjet-Unie als het politieke vaderland van de Nederlandse com-

munisten’, in: Nicolaas A. Kraft van Ermel en Hans van Koningsbrugge (red.), Neder-

land en Rusland, een paar apart? 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen (Gronin-

gen: Nederland-Rusland Centrum, 2013), 125-137. 

 

vakpublicaties  

- Jan van der Harst en Gerrit Voerman, ‘De Voorzitters van de Europese Commissie 

1958-2014’, in: De Hofvijver, nr. 37, 16 december 2013. 

- Paul Lucardie, 'Democratie via loting', in: Dagblad van het Noorden, 2 januari 2013. 

- Paul Lucardie, ‘Plichtmatig republicanisme’, in: De Hofvijver, nr. 29, 29 april 2013. 

- Simon Otjes, ‘Verkiezingen, kiezers en leden’, in: De Hofvijver, nr. 27, 25 februari 2013. 

- Simon Otjes, ‘Het socialisatiestreven en de sociaaldemocratie’, in: De Hofvijver, nr. 27, 

25 februari 2013.  

- Simon Otjes, ‘Klub Kobalt, de Kuur en de Kwaal’, in: De Hofvijver, nr. 31, 24 juni 2013. 

- Simon Otjes, ‘Waarom heeft de Nederlandse Staten-Generaal 225 leden?’, in: De Hofvij-

ver, nr. 33, 26 augustus 2013. 
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- Simon Otjes, ‘Radicale en constructieve oppositie’, in: De Hofvijver, Prinsjesdag-num-

mer, 18 september 2013. 

- Simon Otjes, ‘Voldoet de links/rechts-tegenstelling nog?’, in: De Hofvijver, nr. 34, 30 

september 2013. 

- Simon Otjes, ‘Links leedvermaak over 50Plus is kortzichtig’, in: de Volkskrant, 8 okto-

ber 2013. 

- Simon Otjes, ‘”We rule this country”’, in: De Hofvijver, nr. 35, 28 oktober 2013. 

- Simon Otjes, ‘Een kat met negen levens. De politieke carrière van Jan Nagel’, in: De Hof-

vijver, nr. 35, 28 oktober 2013. 

- Simon Otjes, ‘200 jaar partijen in Nederland. Van Kamerclubs naar campagnemachi-

nes’, in: De Hofvijver, nr. 36, 25 november 2013.  

- Simon Otjes en Ewout Klei, ‘Fusie ChristenUnie en SGP kwestie van tijd’, in: Reformato-

risch Dagblad, 7 september 2013. 

- Simon Otjes en Gerrit Voerman, ‘Christen-Democratische Unie?’, in: De Hofvijver, nr. 

28, 25 maart 2013. 

- Simon Otjes en Gerrit Voerman, ‘De Europese bondgenoten van de PVV’, in: De Hofvij-

ver, nr. 30, 27 mei 2013. 

- Gerrit Voerman, ‘Autocratie nekt de jonge partij’, in: NRC Handelsblad, 1 november 

2013 

- Gerrit Voerman, ‘Nederlandse vrienden van de Sovjet-Unie’. Thema tijdschrift Neder-

land-Rusland, nr. 1, 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen, 76-83. 

- Gerrit Voerman en Nienke Onnen, Partijfinanciering van politieke partijen op lokaal 

niveau. Een vergelijkend onderzoek naar regelingen voor overheidssubsidies en giften 

van derden aan politieke partijen op lokaal niveau in een aantal Europese landen 

(Groningen: DNPP, 2013).  
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Bijlage 2. Lezingen, gastcolleges en debatbijdragen 

- Joost Berkhout, Brendan Carroll, Caelesta Braun, Adam Chalmers, Tine Destrooper, 

Simon Otjes, Anne Rasmussen en David Lowery, ‘Interest Organizations across 

Economic Sectors’. Paper gepresenteerd op de INTEREURO workshop in Bochum, 24-

25 oktober 2013. 

- Amber van der Graaf, Simon Otjes en Anne Rasmussen, ‘Advocacy and Digital Media in 

EU-Interest Representation: Interest Group Characteristics and New Media Usage’. 

Paper gepresenteerd op de European Political Science Association (EPSA) General 

Conference in Barcelona, 20-22 juni 2013. 

- Tom Louwerse en Simon Otjes, ‘A special majority cabinet? Minority cabinet 

governance in the Netherlands’. Paper gepresenteerd op de conference ‘Political 

Legitimacy and the Paradox of Regulation’ in Leiden, 23-25 januari 2013. 

- Torsten Oppelland en Gerrit Voerman, ‘(Re) Construction of Christian Democratic 

party identity in The Netherlands and Germany’. Paper gepresenteerd op de European 

Consortium for Political Research (ECPR) General Conference in Bordeaux, 4-7 

september 2013. 

- Simon Otjes, ‘The Economic Representation Deficit. Reconsidering economic policy 

congruence between voters and parties’. Paper gepresenteerd op de European 

Democracy Observatory (EUDO; onderdeel van European University Institute) 

conference in Florence, 28-29 november 2013. 

- Simon Otjes, ‘What's left of the economic left-right dimension? And what's right about 

it? The coherence of economic views of citizens’. Paper gepresenteerd op de Annual 

Conference of Dutch and Flemish Societies for Political Science in Amsterdam, 30-31 

mei 2013. 

- Simon Otjes en Tom Louwerse, ‘Patterns of coalition-opposition voting in 

parliamentary systems: exploring case of the Netherlands’. Paper gepresenteerd op de 

ECPR General Conference in Bordeaux, 4-7 september 2013. 

- Simon Otjes en Tom Louwerse, ‘Personalised parliamentary behaviour without 

electoral incentives: the case of the Netherlands’. Paper gepresenteerd op de ECPR 

Joint Sessions in Mainz, 12-15 maart 2013. 

- Simon Otjes, Paul Lucardie en Gerrit Voerman, ‘Continuity and change in the social-

economic agenda of the PVV’. Paper gepresenteerd op DNPP workshop ‘Radical 

Rightwing Populists and the Economy’ in Groningen, 3-4 oktober 2013. 

- Simon Otjes en Anne Rasmussen, ‘Interest group-party collaboration in multi-party 

democracies. Party system dynamics and the effect of power and ideology’. Paper 

gepresenteerd op de ECPR General Conference in Bordeaux , 4-7 september 2013. 

- Gerrit Voerman, ‘The Greens in the Netherlands’. Paper gepresenteerd op het congres 

Green Parties in Europe: A Comparative Perspective, Université libre de Bruxelles, 

Brussel, 28-29 maart 2013. 

- Gerrit Voerman, ‘Rekrutering, selectie en representatie’. Inleiding op door de Raad 

voor het Openbaar Bestuur (ROB) georganiseerde conferentie ‘Politieke partijen: 

revitaliseren of op zoek naar alternatieven?’, Amsterdam, 18 april 2013. 
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- Gerrit Voerman, ‘De Sovjet-Unie als het politieke vaderland van de Nederlandse com-

munisten’. Paper gepresenteerd op het congres ‘400 jaar Nederlands-Russische be-

trekkingen’, georganiseerd door het Nederland-Ruslandcentrum en het Centre for 

Russian Studies van de Rijkuniversiteit Groningen in Groningen, 7-9 mei 2013. 

- Gerrit Voerman, ‘The Soviet-Union and the communist community of the Netherlands’. 

Paper gepresenteerd op de Fifth Congress of Petrine cities. ‘Russia – the Netherlands. 

Cross-European Dialogue of Cultures’. Sint-Petersburg, 7-9 juni 2013.   

- Gerrit Voerman, ‘De gevolgen van decentralisatie en schaalvergroting voor de actoren 

in de lokale politieke gemeenschap’. Paper gepresenteerd op de besloten expertbijeen-

komst over ‘De Gemeente van de Toekomst’, georganiseerd door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Montesquieu Instituut, Den Haag, 19 

november 2013. 

 

 




