
1. EVALUATIECOMMISSIE, PERSONEELSFORMATIE EN WERKGROEPNEDERLANDSE

POLITIEKE PARTIJEN

Op 10 februari 1978 besloot de Universiteitsraad van de Rijks-

universiteit Groningendat binnen de periode van een jaar de activi-
teiten van he·t DocumentatiecentnnnNederlandse Politieke Partijen

dienden te wordengeevalueerd. Het zou van deze evaluatie afhangen of
het Centnnnper 1 januari 1979 zou beschikken over 2,5 dan wel over

3,5 formatieplaatsen. Bijna een jaar later - op 9 februari 1979 - werd
door het College van Bestuur een Evaluatieccmni.ssie ingesteld. De
ccmnissie bestond uit:
- mevrouwC.M.Alkema-Hilbrands, ex-dOCllllentalistei
- drs. G.W.H.Heijnen, directeur van het Centnnnvoor Onderzoekvan het

Wetenschappelijk Onderwijs Groningen (ccw:x;)i
- de heer J. F.H.M. Larrmers,stafrredewerker van de Bibliotheek- en nocu-

mentatie-Academie.
DeEvaluatiecamli.ssie bracht op 31 augustus 1979 haar rapport uit.

Met de bijlagen anvat het rapport ruiln zestig bladzijden. Als bijlage I
van dit Jaarboek is uit het rapport van de Evaluatieccmnissie overge-

nanen:
- paragraaf 1: Inleiding;
- paragraaf 2: ~'lerkzaanmedenvan de Carmi.ssie;

- paragraaf 11: Conclusies en aanbevelingeni
- bijlage 4: Verslag van het gebruikersonderzoek.

Uit het rapport blijkt dat de Evaluatiecemnissie zeer grondig te werk

is gegaan. De staf van het centnnn is uiteraard verheugd over de positieve
beoordeling waartoe de Evaluatieccmnissie in haar rapport is gekcmen. In
de eerste aanbeveling geeft de cemnissie als haar meningte kennen dat het

werk van het Centrumonvenninderddient te wordenvoortgezet.
Alle u"1aalfaanbevelingen uit het rapport van de Evaluatieccmnissie

zijn door het College van Bestuur overgenanen. Opvoorstel van het College
van Bestuur heeft de Universiteitsraad daaraan op 13 decernber1979 zijn

fiat gegeven. Dit houdt onder meer in dat aan het Centrumeen fo:r:matie-

plaats werd toegewezen, zodat de m:in:irnalebezetting van 3,5 fonnatieplaatsen



vakgroep Methodenen Technieken (Faculteit der Sociale Wetenschappen);
vakgroep Empirische Sociologie (Facultei t der Sociale Wetenschappen);

vakgroep Staatsrecht (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) ;
vakgroep Nieuwste Geschiedenis (Facultei t der Letteren) ;

vakgroep Eigentijdse Geschiedenis (Faculteit der Letteren) .
Ledenvan de Werkgroepzijn: drs. D.F.J. Bosscher, dr. M.G.Buist,

prof. dr. J.E. Ellemers, prof. dr. E.H. Kossrnann,prof. dr. 1. Lipschi ts
(voorzitter), prof. dr. F.N. StokIPan,drs. G. Taal, prof. dr. P. Valken-

burgh en mr. J.J. Vis.
Tussen de Werkgroepen het Centrumbestaat een zekere betrekking.

Bet belangrijkste onderscheid is dat de Werkgroeponderzoek kan initieren

en dat het Centrumdit gelnitieerde onderzoek kan ondersteunen. Op het
onderzoekprogramnavan de Werkgroepvoor 1979 stonden de volgende pro-
jecten waarbij het Centrumondersteunende activiteiten verleende:
- onderzoek naar het middenkadervan politieke partijen (onderdeel van de

EuropeanElection Study) ;
- onderzoek naar de campagnevoor de verkiezingen voor het Europees Parle-

ment (onderdeel van de EuropeanElection Study);

- Parlerrentsenquete 1980;

- meningsvormingbinnen de Partij van de Arbeid.
Dezeprojecten worden in hoofdstuk 4 nader anschreven.

wederamzal zijn bereikt. De toegewezenforrnatieplaats is besterrd voor

een Hoofdvan het Centrum. Tevens zal worden gezocht naar een betere
huisvesting voor het Centrum.

De door de Evaluatiecomnissie verrichte enquete onder gebruikers

van het Centrumis anoniern. c:mlatwe aannerrendat onder de lezers van
het Jaarboek zich geenqueteerden bevinden, is het verslag van het ge-
bruikersonde~zoek integraal in bijlage I opgenamen.

Door de trage besluitvorming inzake de instelling van een Evalua-
tiecommissie kwamde formatie beneden de mirliroale3,5 plaatsen te liggen.

Op 1 januari 1979 was de staf van het Centrumals voIgt samengesteld:
J.N.P. Neuvel - assistent (0,5 eenheden)
R. Pots - assistent (0,25 eenheden)

J.C. Keukens- d00~ntalist
mej. A.H. RooJ<maker- secretaresse.

Opverzoek van het College van Bestuur werd de algerrene leiding
tijdelijk waargenamendoor 1. Lipschits.

De heer Keukenswas op 1 augustus 1978 voor de periode van een jaar
als d~talist bij het Centrumin dienst getreden. Hij werd op 1 au-
gustus 1979 opgevolgd door mevrouwJ.M. Vink. Wegensadrninistratieve
voorschriften van de Universiteit bleek dat de assistentschappen van de
heren Neuvel en Pots per 1 septerrber 1979 niet rreer verlengbaar waren.

Zij werden op die datumopgevolgd door drs. A.P.M.Lucardie als weten-
sch&ppelijk ambtenaar met een halve dagtaak.

Ooktijdens het verslagjaar 1979 liepen tiNeestudenten van de
Bibliotheek- en Dokurnentatieakademiein Groningenstage op het Centrum:

mej. A. Bouwroan(januari - februari 1979);

R. Hoving (mei - juni 1979).

In de samenstelling van de WerkgroepNederlandse Politieke Partijen

is in het verslagjaar geen wijZiging opgetreden. Devolgende vijf vak-

groepen participeren in de Werkgroep:



Liberaal Reveil (WD)

De Nederlander (CHU)

Nededandse Gedachten (ARP)

Nieuw Nederland (RPF)

Ons Burgerschap (GPV)

Onze Binding (PvdA-Groningen)

Partijkrant (PvdA)

Politiek en Cultuur (CPN)

Politiek Nieuws (KIJP)

Politiek Perspectief (KIJP)

PPRAK(PPR)

Roos in de Vuist (PvdA)

Socialisme en Democratie (PvdA)

Tribune (SP)

Vrijheid en Derroeratie (WD)

Elseviers Magazine

Haagse Post

Hervorrrrl Nederland

Interrrediair

De Groene Amsterdarmer

De Nieuwe Linie

Nieuwsnet

Bij het begin van het onderzoek werd een documentatiesysteem opgebouwd,

waaraan in de loop der jaren enkele nieuwe categorieen zijn toegevoegd.

Het systeem bestaat nu uit:

a. alfabetische bibliografie Nederlandse politieke partijen; (2.2)

b. systematische bibliografie Nederlandse politieke partijen; (2.3)

c. uittrekselsysteem; (2.4)

d. knipselarchief; (2. 5)

e. t-refwoordencatalogus; (2.6)

f. periodi~~encatalogus; (2.7)

g. catalogus Nederlandse politieke partijen; (2.8)

h. systeem voor bewaarplaatsen archieven. (2.9)

Dit is een kaartsysteem dat volgens de gangbare regels wordt gerangschikt.

Dit systeem anvat twee bibliografieen:

2.2.1 Nieuwe alfabetische bibliografie (per 1 september 1978)

Hiervoor worden, behalve boeken, artikelen uit de volgende bladen verwerkt:

Anti-Revolutionaire Staatkunde (ARP)

De Banier (SGP)

Bestuursforurn (CDA;voortzetting van de afzonderlijke bladen voor gemeente-

en provinciebestuurders van ARP, KVPen CHU)

Bevrijding (PSP; voorheen Radikaal)

Het Buitenhof (DS'70; voorheen Poli tiek Bulletin)

CD/Aktueel (COA)

Christelijk-Historisch Tijdschrift (CHU)

D'erroeraat (D'66)

Econanische Kroniek (uitgave van het Instituut voor Politiek en Sociaal
Onderzoek van de CPN)

Gern=ente Paper (PPR)

Info (Internationale inforrnatie; uitgave van het Instituut voor Politiek

en Sociaal Onderzoek van de CPN)

De Tijd

Vrij Nederland

Periodieken parade

Literatuuroverzicht van de Tweede Karner der Staten-Generaal

2.2.2 Oude alJabetische bibliografie (afgesloten per 1 september 1978)
Deze bibliografie omvat boeken, tijdschriftartikelen en sedert 1 januari

1975 ook artikelen u.it opinie-weekbladen. Artikelen uit dagbladen werden

niet in dit systeem opgenamen.

De bibliografie werd langs prilnaire en secundaire weg sarrengesteld. Basis

van de t"weedewerkwijze was een bestaand kaartsysteem, dat in de periode

1964-1966 door prof. Lipschits werd aangelegd. Voorts werden verwerkt de

aanwinstenlijsten van de Uru.versiteitsbibliotheek vaT)de Rijksuniversi-

teit Groningen, van de Koninklijke Bibliotheek en van het Instituut vCX)r

Wetenschap der Politiek te Amsterdam. Er werd een bibliografisch peria-



diek op ons ondenverp bijgehouden: Periodiekenparade (Assen). Litera-

tuurlijsten uit boeken en scripties werden uiteraard venverkt voor

zover ze betre.1<Jdng hadden op het onderwerp. Van een aantal gespecia-

liseerde instellingen zijn de catalogi doorgenomen: Internationaal

Instituut voor Sociale Geschiedenis, Rijksinstituut voor OJrlogs-

documentatie, Sociaal-Historisch Centrum Limburg en de bibliotheken

van de Tweede Karneren de Wiardi Beckmanstichting.

Wat betrett de priroaire sarnenstelling van de bibliografie zijn de

volgende periodieken verwerkt:

Acta Politica 1965 t/m 1978
Anti-Revolutionaire Staatkunde 1947 t/m 1956, 1966 t/m 1968, 1974 t/m

1978
Christelijk-Historisch Tijdschrift 1966 t/m 1968, 1972 t/m 1978
Het Gemeenebest 1945 t/m 1958
De Gids 1945 t/m 1974
Katholiek Staatkundig Maandschrift 1947 t/m 1963/4
LiberaaJ. Reveil 1956 t/m 1978
De Personalist 1948 t/m 1951
Podium 1945 t/m 1966
Politiek 1966 t/m 1968
Politiek Perspectief 1971 t/m 1978
Politiek en Cultuur 1945 t/m 1956, 1966 t/m 1968, 1973 t/m 1978
Scholing en Strijd 1945 t/m 1946
Socialisme en Dernocratie 1945 t/m 1978
De Vrijzinnig Democraat 1945 t/m 1946
opinieweekbladen:

Elseviers Magazine sedert 1 januari 1975
De Groene Arnsterdarmer sedert 1 januari 1975
Haagse Post, sedert 1 januari 1975
De Nieuwe Linie sedert 1 januari 1974
De Tijd sedert 1 januari 1975
Vrij Nederland sedert 1 januari 1973.
Ten behoeve van het onderzoek naar de partij-politieke ontwikkelingen

in Nederland iC1de periode 1966 t/m 1968, werden genoerrrle opinieweek-

bladen geanalyseerd en in de bibliografie opgenomen. Deze alfabetische

bibliografie Nederlandse politieke partijen bevat ruirn 18.000 kaartjes.

Na 5 jaar van gestage groei, bleek de oorspronkelijk gehanteerde syste-

matische indeling te grof an op snelle en adequate wijze het bestand te

kunnen blijven ontsluiten. De staf van het Centrum heeft daaran een

nieuwe systematische indeling ontworpen, die zawel geschikt is vCXJrver-

werking van ti tels in een kaartsysteern als voor venverking per computer.

Dit indelingssysteern is vanaf 1 september 1978 gehanteerd; het wordt

hieronder besproken in paragraaf 2.3.1. De tot 1 september 1978 gebruik-

te systematische bibliografie is afgesloten en wordt besproken in para-

graaf 2.3.2.

2.3.1 Systematische bibliografie Nederlandse politieke partijen n~euwe

stij l
Bet belangrijkste verschil tussen de "oude" en de "nieuwe" bibliografie

ligt in de aangebrachte onderverdeling naar onderwerp binnen de politieke

partijen. Dit rnaakt het rrogelijk zeer gericht te zoeken.

Wilde nen, an een voorbeeld te geven, in het oude systeern zoeken naar

literatuur over het ontstaan van de PvdA, dan rroesten alle kaartenbakken

voor de PvdAworden doorgenomen; in het nieuwe systeern hoeft rren in di t

geval voor de PvdA alleen onder de subrubriek "ontstaansgeschiedenis" te

zoeken. De indeling van de nieuwe systematische bibliografie is als voIgt:

A. Nederlandse Politieke partijen I. Algerneen + subrubrieken

II. Partijen alfabetisch + sub-

rubrieken

B. Theoretische Aspecten over partijstelsel en partij-

vorrning

onderzoeken net een relatie

tot politieke partijen

I. Algerneen + subrubrieken

II. Partijen alfabetisch + sub-

rubrieken

ad A De rubrieken I en II van hoofdgroep A zijn onderverdeeld in de hierna

volgende subrubrieken.

subrubrieken:

1. algerneen/diversen: werken over 4 of rreer van de volgende subrubrieken



ad B Theoretisehe aspeeten van partijvorming/politieke systemen. Deze
hoofdgroepbevat niet uitsluitend werken, die aan de Nederlandse partij-

politieke situatie gerelateerd kunnenworden. Dezehoofdgroepzal t.z.t.

nog onderverdeeld worden.

2. (ontstaans)gesdliedenis, opheffing partijen
3. interne partijstruktuur: partijorganisatie, ledenstruktuur, ete.
4. vleugelvorrning, afspli tsing, interne ontwikkelingen
5. eongressen, pactijraden e..Il andere vergaderingen (dlronologisdle

indeling)

6. verkiezingen, verkiezingsprogranrna's, ui tslagen (ehronologisehe
indeling)

7. kabinetserises/fonnaties: dlronologische indeling, terwijl hierin

ook beleidsoverziehten en theoretische werkenover kabinetsfonnaties
kunnenwordenopgenanen

8. relaties tussen nederlandse politieke partijen
9. europese integratie, partijvorrrri.ngen verkiezingen
10. nederlandse politieke partijen in internationaal partijverband
11. ideologie, maatsdlappijvisie: beginselprogramna's, ook de verschil-

lende "ismen", mits gerelateerd aan een of rneerpartijen
12. buitenlands beleid, defensiebeleid, ontwikkelingssarnem-rerkingen

veiligheidsbeleid

13. cultuurbeleid, rnedia(beleid), reereatie en sportbeleid
14. econanisch, finaYJeieelen sociaal beleid
15. energiebeleid, grondstoffenbeleid en milieubeleid
16. grondpolitiek en landbouwbeleid (inel. tuinbouw, veehouderij, visserij)

17. inridlting van de staat (nationaal)
18. inridlting van de staat (provinciaal/gewesteHjk)
19. inridlting van de staat (lokaal)
20. onderwijs en wetensehap
21. verkeer en waterstaat (inel. posterijen)

22. volksgezondheid (geestelijke en licharrelijke)
23. volkshuisvest:i.ngen ruimtelijke ordening

24. welzijnsbeleid en vormingswerk,vrouwenernancipatieen rninderheids-

groepen
25. wetshandhavingen politiebeleid (justitie)
26. werknerners/werkgeversorganisaties

27. buitenparlernentaire aktie: studenten-, soldatenbewegingen,pressie-

groepen, landelijke akties ete.
28. (de)kolonisatie.: Indonesie, Suriname, Nieuw-Guinea,Ned. Antillen

29. biografieen: biografische infonnatie

ad C OpenbareI'-1ening:opinieonderzoeken, die gerelateerd kunnenworden

aan de Nederlandsepolitieke partijen.

ad D Groningen:voor zover relevant wordt hier de indeling in rubrieken

en subrubrieken van hoofdgroepA gevolgd. Alleen zakenvan provinciaal

of gerneentelijk belang wordenin deze hoofdgroepopgenanen.

De indeling is ontworpendoor de staf van het Centrumen voor een deel
gebaseerd op het register dat de heer 1. Lipschits sarnensteldevoor de
blli'ldel"Verkiezingsprograrnroa's; verkiezingen voor de TweedeKamerder
Staten-Generaal 1977", een publicatie die in 1977 bij de Staatsui tgeverij
verscheen. Deopzet van het elassifieatiesysteem is zodanig dat zavel voor

het kaartsysteem als voor de cc:rnputerdezelfde indelingseode kan worden

gebruikt.
Denieuwesystematische bibliografie cmvat:

HoofdgroepA:
A-Algerneen
Anti-Revolutionaire Partij
BoerenPartij

Binding Rechts
Christen-Den'OCratisdlAppel
Christen Derrocratisdle Unie

Christenen voor het Socialisrne

Christelijk Historische Unie
Cc:mnuni.stisdlePartij Nederland

Comitevan Waakzaaroheid

Den'OCraten'66
DemocratischSocialisten '70
Evangelisdle Progressieve Volkspartij

Evangelisdle Solidariteits Partij
GereforrneerdPoli tiek Verbond

250 kaartjes

550
x
x

950
x

x

150
200
25

225
75
x

x

200



Internationale Kamnunistenbond

Katholieke Volkspartij

Liberale Staatspartij

Liberale Volkspartij

Nationaal Socialistische Beweging

Nederiandse Dnie

Nederiandse Volks Beweging

Nederiandse Volks Onie

Pacifistisch Socialistische Partij

Partij van de Arbeid

Politieke Partij Radikalen

Provo

Reformatorisch Politieke Federatie

Roans Katholieke Staatspartij

Sociaal Democratische Arbeiders Partij

Sociaal Democratische Bond

Socialistiese Partij

Staatkundig Gerefonneerde Partij

Volkspartij vocr Vrijheid en Democratie

Vrijzinnig Democratische Bond

Hoofdgroep B:

Hoofdgroep C:

HOOfdgroepD:

2. 1 Algemeen In deze rubriek werden boeken en artikelen opgenanen

die handelen over vier of meer partijen.

2.2 Anarchisme/anarchistische organisaties Deze rubriek betreft

anarchistische organisaties in het algemeen. De specifiek anarchis-

tische partijen, zoais de Socialistiese Partij van Koithek, vaIIen

onder rubriek 2.10.

2.3 Corcmmisme/camnunistische partijen/euroccmnunisme Deze rubriek

betreft boeken en artikelen over het (euro) ccmrn.misrneen cemnunis-

tische partijen in het algemeen. Artikelen over de CPNof de Franse

CP vallen respectievelijk orrler de rubrieken 2.10 en 16.

2.4 Confessionele partijen Deze rubriek betreft confessionele ~ij-

e<, in het algemeen (het begrip confessionele partij, wenselijkheid van

confessionele partijen etc.). De specifiek confessionele partijen ais

KVPen SGPvallen onder 2.10.

2.5 Conservatisme Deze rubriek betreft boeken en artikelen over con-

servatisme in het algemeen.

2.6 Fascisme/fascistische partijen Deze rubriek betreft fascistische

en nationaal-socialistische partijen in het algemeen. De specifiek

fascistische en nationaal-socialistische partijen als NSBen NSNAPval-

Ien onder 2.10.

2.7 Liberaiisne/Iiberale partijen Deze rubriek betreft liberalisrne en

liberale partijen in het algemeen. Specifiek liberale partijen als de

Liberale Staatspartij en de VVDvallen onder rubriek 2.10.

2.8 Protestants-christelijke partijen Deze rubriek betreft protestants-

christ.elijke partijen in het algemeen. Specifiek protestants-christelijke

partijen ais ABPen GPVvallen onder rubriek 2.10.

2.9 Socialisrne/ socialistische partijen Deze rubriek betreft socialistische

partijen in het algemeen. Specifiek socialistische partijen als ~ en

SDAPvallen onder rubriek 2. 10.

2.10 ~fabetisch geordend op partijnaarn Deze rubriek bevat boeken en

artikelen per politieke partij in alfabetische volgorde: Anti-Misdaad

Partij, Anti -Revolutionaire Partij, Boeren Partij, Bruggroep etc.

2.10.1 Organisatorische structuur Per partij is in dit oude systeem

slechts een onderverdeling gemaakt, naroolijk de organisatorische struc-

tuur, hetgeen inhoudt het huishoudelijk reglement en de statuten.

3. Relaties tussen partijen

x kaartjes

75

In totaal bevat het nieuwe systeem ruim 4.500 kaarten.

Rubrieken die minder dan 10 kaarten bevatten worden aangeduid met x kaar-

ten, bij de overige is het aantal naar boven afgerond op vijfentwintig-

tallen.

2.3.2 Systematische bibliografie Nederlandse politieke partijen oude
stijl

De indeling van de afgesioten systematische bibliografie is ais voIgt:

1. Algemeen, diversen Onder deze rubriekvalt alles, wat niet onder een
van de vo1gende rubrieken is in te delen. Periodiek werd nagegaan of uit

deze rubriek afzonderlijke rubrieken gevo:rm:lkonden worden. Op deze roa-

nier kwarnenenkele van de hierna volgende rubrieken tot stand.

2. Nederlandse politieke partijen



3.1 Alfabetisdl geordend Bijvoorbeeld ARP-CHU,DI 66-PvdA,PvdA-VVD.

3.2 Sa~werking progressieve partijen In deze rubriek zijn boeken en
artikelen opgenanenover de sarnenwerkingtussen D'66, PPRen PvdA(even-

tueel met PSPen CPN).
De rubriek 'sarnenwerkingconfessionele partijen' is komente vervallen
sinds de opridlting van het CDAen is ondergebradlt bij rubriek 2.10.
4. organisatorische structuur algemeen In deze rubriek werdenboeken,

artikelen en teksten (reglementen, statuten e.d.) opgenanenover de
organisatorische structuur van de politieke partijen in het algemeenof
van twee of meer partijen. Boeken, artikelen en teksten over de organi-
satorische structuur van een partij werden opgenomenonder 2.10.1-
5. Theoretisc.l-teaspecten De rubriek betreft boekenen artikelen over

theoretische aspecten van de politieke partij (vonning), uitgezonderd de
organisatorische structuur.
6. Kabinetscrises/kabinetsformaties Deze rubriek betreft boeken en ar-
tikelen over kabinetscrises en -formaties in het algemeenen de afzonder-
lijke crises en formaties.

7. Kiesstelsel Literatuur over het bestaande kiesstelsel en over wijzi-
gingen of voorstellen tot wijziging van het kiesstelsel.
8. Verkiezingen Dezerubriek betreft boeken en artikelen over gehouden
verkiezingen voor de 'IWeedeKarrer, de Eerste Karrer,de Provinciale Staten
en de Gemeenteraden.Derubriek is chronologisch geordend.
9. Electorale sociologie Deze rubriek betreft onderzoekingenvan de open-
bare rreningop het gebied van de Nederlandse politiek.
10. Democratisering Dezerubriek betreft artikelen en boeken over de

democratie in het algemeenen over aspecten van de democratie als buiten-
parlementaire oppositie, studentenbeweging, kiezersinvloed.
11. Parlerrent, regering, ministers en ambtenaren Naast artikelen over de

houding van de politieke partijen ten opzidlte van het parlement, de rege-

ring enz., bevat deze rubriek ook artikelen over het regeringsbeleid en
de politieke adviseurs.
12. Dekolonisatie Dezerubriek betreft voornarnelijk de houding van de

Nederlandse politieke partijen ten opzichte van de dekolonisatie van Indo-

nesie en Nieuw-Guinea.Dezewat specialistische rubriek is ontstaan als

gevolg van het onderwijs dat over dit onderwerpwerd gegeven.
13. Werknemersen werkgevers Onderdeze rubriek vallen artikelen over

werk.'1emersen werkgevers en hun onderlinge verhoudingen, onderneroings-

raden, rredezeggenschap,stakingen etc.
14. Denkbeeldenti jdens de 'IWeedewereldoorlog over oarti jvonning.

15. Biografieen Deze rubriek bevat biografisdl materiaal van en over

Nederlandse politici.
16. Buitenlandse politieke oartijen Boekenen artikelen over buiten-

la'1dse politieke partijen.
17. Europese integratie/verkiezingen Dezerubriek betreft de houding

van de Ned.erlandsepolitieke partijen La.v. Europese eenwordingen de

curopese verkiezingen.
18. VrouwenbewegingDeze rubriek is opgenanenardat over di t onderwerp

rrogelijk een werkcollege gegeven zou worden.
19. Groningen Artikelen over partij-politieke ontwikkelingen in de

provincie en in de gemeenteGroningen.
20. Koninklijk Huis In deze rubriek zijn boekenen artikelen opgenanen

over leden van het Koninklijk Huis. Voordeze rubriek werd Diet geridlt

gezodlt.

In deze systematische bibliografie Nederlandse politieke partijen zijn

bijr~ 22.000 kaartjes opgenomen.
Een overzid',t van de omvangvan elke rubriek wordt vermeld in bijlage II.

Vande door de staf gelezen boeken en artikelen werden tot 1 september

1978uittreksels gemaaktop uittrekselkaarten, die in het uittreksel-

systeemwerdenverwerkt. Daar deze werkzaarohedenzeer tijdrovend en

arbeidsintensief bleken werden zij gestaakt.

Dankzij de welwillende rnedewerkingvan de Koninklijke Bibliotheek in
DenHaagontvingen wij ingebonden jaargangen dagbladen in bruikleen ter

bewerkingvoor ret uittrekselsysteem. Per 31 december1978waren de vol-

gende dagbladen in het systeernverwerkt:
AlgerreenHandelsblad 1945 t/m !11aOXt1960en rrei-juni 1968

DeMaasbode1947t/m 1948
DeNieuweNederlander 1945 t/m 1947

TroliW1945t/m 1950



DeTijd 1947t/m 1948
DeVolkskrant 1945t/m 1948
In dit systeemwordennog steeds gegevensuit Keesings Historisch
Archief opgenanen,voor zover deze betrekking hebbenop de partij-

politieke ontwikkelingen in Nederland. Het Centrumontvangt van de
Rijksvoorlichtingsdienst de uitgave Beleid Beschouwd.Het blad wordt

in zijn geheel bewaard. Vande delen, die voor onderzoekvan belang
zijn, wordennog steeds verwijzingen in dit systeem opgenanen.
CDkhet maandbladPolitiek Overzicht, een uitgave van de Stichting

Burgerschapskunde,wordt nog steeds in dit systeem verwerkt.
Dekaarten zijn systematisch geordendvolgens het "oude" systeem (zie
paragraaf 2.3.2). Binnende afzonderlijke rubrieken zijn de kaarten
chronologisch, op datumvan gebeurtenis, gerangschikt.

Wehebbeneen begin gemaaktrret deze catalogus, welke een reeks begrippen

en organisaties bevat, die als zodanig niet in onze systemenvoorkomen.
De gebruiker wordt verwezennaar de betrokken rubrieken in de systematische

bibliografie. Enkele voorbeelden:
DemocratischCentrumNederland: zie KVP

Bedrijfsvrijheid in de Landbouw(BVL):zie BoerenPartij.

Per 31 december1979waren in het uittrekselsysteem bijna 17.000kaar-
ten opgenanen.

Een overzicht van de anvangvan elke rubriek wordt verrreld in bijlage II.

Dit is een kaartsysteem van de periodieken (tijdschriften, weekbladen,
dagbladen, partijbladen) die voor wetenschappelijk onderzoekvan belang
kunnenzijn. Vanelke periodiek wordenzoveel mogelijk basisgegevens
verrreld: datumvan eerste uitgave, eventueel datumvan opheffing, adres,
partij-affiliatie, bibliotheken waar de betrokken periodiek wordt beNaard,
enz. Bovendienwordt aangegevenof en tot hoever de periodiek in de overige

docurrentatiesystemenop het Centrumis verwerkt.

Vanaf 1970zijn door prof. Lipschits knipsels bewaardover partij-politieke
ontwikkelingendie waren bedoeld voor persoanlijk gebruik. Dezeknipsels
zijn opgeplakt en alfabetisch op partij geordend. Sinds 1 septembeJ:i1973

wordeneen landelijk ochtendblad, landelijk avondbladen een regionale
krant geknipt. Opdit momentzijn dat respectievelijk: Trouw,NRC-Handels-

blad en het Nieuwsbladvan het Noorden.
Deknipsels wordenopgeplakt, gerubriceerd en in mappenopgeborgen. In

verbandmet de deelnarrevan het Centrumaan de "EuropeanElection Study"
(zie hoofdstuk 4) werd oak op het onderwerp"Europeseverkiezingen"ige-

knipt. Naast de dagbladenwordt "Europavan morgen",uitgegeven door het
Haagsebureau van de EuropeseGemeenschappen,verwerkt.

Vanuit de 8 overige lidstaten van de EuropeseGerreenschapis een anvang-

rijke hoeveelheid knipsels op het Centrumontvangenen verwerkt.

In deze catalogus zijn de Nederlandsepolitieke partijen opgenanen. Hier-

bij is uitgegaan van de lijst van partijen, die bij de Kiesraad waren in-
geschreven. Iedere partij staat op een afzonderlijke kaart, waarop oak

enige gegevenswordenverrreld: adressen, telefoonnumrers, wetenschappelijke

bureaus, e.d.

Het is moeilijk een overzicht te krijgen van de bewaarplaatsen van ar-

chieven van politieke partijen, van hun nevenorganisaties en van personen
die een rol in het partij-politieke leven hebbengespeeld. Ophet Centrum
is een paging hiertoe gedaan. Debestaande politieke partijen en hun weten-

schappelijke bureaus zijn bezocht en bij die gelegenheid is gevraagd naar
de bewaarplaats van de partij-archieven en naar de voorwaardenwaarop deze

toegankelijk zijn voar wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is i.n het



AlgeiT18811Rijksarchief, het Katholiek Docurrentatiecentrum,het Internatio--

na.al Instituut v=r Sociale Geschiedenis, het Rijksinstituut v=r OOrlogs-
docur,entatie en het Sociaal-Historisch CentrumLinlburgonderzoek gedaan

naar de aanwezigheidvan v=r ons Centrumbelangrijke archieven. Deze

gegevens zijn in het systeem voor bewaarplaatsen archieven opgenanen.
Doel van deze activiteit is een zo volledig rnogelijk overzicht te geven
van de be"",aarplaatsenvan archieven van personen en partijen, van belang
v=r het wetenschappelijk onderzoek.

Ophet Centrumwordt getracht de bewaarplaatsen van archieven van

politici en van politieke partijen te inventariseren (zie hierbov~
paragraaf 2.9). De acti vi tei ten zijn er niet op gericht archieven te
verwerven. In de l=p der jaren zijn echter enkele archieven op het
Centrumgedeponeerd:

- het archief van G.J.C. Schilthuis, tot 1946 secretaris van de Vrij-
zinnig-oemocratische Bond;

- de archieven van de heren A.J. Meerburgen N. Schwarz, ex-leden van
het H=fdbestuur van 0'66;
- het (gedeeltelijk) archief van de afdeling-Groningen van de PSP;

- het (gedeeltelijk) archief van de afdeling-Groningen van de PvdA.

Dankzi j de bemiddeling van drs. D.F.J. Bosscher heeft het Centrumvan
de erfgenarnenvan mr. dr. L.N. Deckers de beschikking gekregen over een

onuitgegeven manuscript. Tijdens de 'IWeedeWereld=rlog heeft oud-rninister
Deckers een zeer uitvoerige parlementaire geschiedenis geschreven over de
periode 1891- 190 1. Het manuscript anvat enkele duizenden pagina' s en is
gedeeltelijk getypt en gedeeltelijk handgeschreven.
De archief-creerende werkzaarnhedenvan het Centrumbetreffen, naast het
reeds hierboven genoerrdeknipselarchief (paragraaf 2.5), een geluids-

archief, een beeldarchief en een interviewarchief.

Tot aan 1978 heeft bij de opbouwvan het geluidsarchief op het C~trurn

een nauwesarrenwerkingbestaan rret de Stichting Film en Wetenschap (SEW)

te Utrecht. De SEWstelde lijsten sanen rret korte inhoudsopgavenvan
geluidsmateriaal inzake Nederlandse politieke partijen. Ophet C~trurn

werd hieruit een selectie gemaaktop basis van relevantie en prioriteit.
Het geselecteerde rnateriaal werd in de vor:mvan geluidsbanden uit Utrecht
naar Groningengestuurd, waar het in drievoud werd uitgetikt: een exem-

plaar v=r de SEWen twee exemplarenv=r het Centrum.Opdeze wijze kreeg
het Centrumde beschikking over een kleine honderd geluidsbanden, waarvan



de inl10udin de voorafgaande Jaarboeken van het Centrumis aangeduid.
Door gebrek aan personele middelen heeft deze activiteit sinds 1978

stilgelegen. Het zou wenselijk zijn dit werk in 1980 weer te kunnen
hervatten.

Sinds eind 1975 wordt door de staf van het Centrumzelf geluidsopnarren
ge.maaktvan partij-politieke bijeenkansten. In 1979 zijn opnarrenge-
maakt van:

- het congres van het CDA(DenHaag, 20 januari 1979);

- de partijraadsvergadering van de ARP(Biddinghuizen, 3 maart 1979);

- de redevoering van Maxvan den Berg, in het kader van zijn carrpagne
an het voorzitterschap van de PvdA(Buitenpost, 2 april 1979);

- het congres van de PvdA (Amsterdam,26-28 april 1979);

- de partijraadsvergadering van de ARP(Zutphen, 18 en 19 mei 1979);

- de AlgemeneLedenvergadering van 0'66 (Utrecht, 26 en 27 oktober 1979);

- de BuitengewoneAlgemeneVergadering van de VVD (Amsterdam,17 navern-
ber 1979);

- het congres van de PSP (Maastricht, 1 en 2 december 1979);

- het congres van het CDA(Dronten, 15 december 1979).

Eind 1974 heeft het Centnun toestemning gekregen van de afzonderlijke
zendgernachtigdeanroeporganisaties en van de Nederlandse QnroepStichting
beeldrnateriaal over te nernenuit het NOS-archief. Dankzij deze toe-
sterrrni.ngwas het rrogelijk uit het NOS-archief beeldbanden van 60 minuten

te IlDnteren over een bepaald onderwerp (b.v. over het ontstaan van 0'66

of over NieuwLinks in de PvdA). Bet selecteren van het materiaal en het
IlDnteren v~ de band is arbeidsintensief werk. ,vegenspersoneelsgebrek
werden dan ook in 1979 slechts enkele banden aan het archief toegevoegd.
Eind 1979 bezat het Centrum22 beeldbanden over de volgende onderwerpen:
- Ontstaan van D'66 (1966-1967);

- "Qnzien in verwondering", gebeurtenissen rondan Provo (1965-1967);

- Kleine partijen, met narre de Boerenpartij, rond 1966;
- De Nacht van Schmelzer (1966);

- Ontstaan van de PPR (1967-1973);

- NieuwLinks en de PvdA (1968-1969);

- Bezetting van het Maagdenhuisen de nasleep (1969);

- £VIr.D.LT.Stikker, vraaggesprek voor NOS-programna"Markant" (1973);

- BekendmakingRapport Ccmnissie-Donneren karrerdebat (1976);

- Verkiezingsdebatten: Andriessen-Van Thijn, 2 banden (1977);

- "Hoehet Koninkrijk der Nederlanden er weer helernaal bovenopkwarnen
wat er daarna gebeurde", VPRO-programnaover de jaren '50 en '60, 3 ban-
den (1977);

"De zaak-Aantjes", 2 banden (1978);

"Tien jaar na het Maagdenhuis. En verder", VPRO-forum(1979);

De Europese verkiezingen: een forum, uitslagen, cammentaren,5

In de eerste jaren van het bestaan van het Centrumwerden door de staf
regelrnatig vraaggesprekken gehoudenmet politici. Deze gesprekken werden

op geluidsbcmdenopgenanenen vervolgens uitgetikt en de uitgetikte tekst
werd aan de gelnterviewde politicus voorgelegd. Opdeze wijze zijn 26
politici en oud-politici gelnterviewd. .
Deze vraaggesprekken vonnen een uiterst belangrijke aanvulling op de J.Il

archieven bewaarde teksten en de ffi2ITIOires.In vele gevallen kan het vraag-
V<r de beoefe-gesprek het ontbreken van geschreven bronnen canpenseren. 00. .

ning van de hedendaagse geschiedenis is het interview een vri]wel onnus-
bare bran. Bet is daaromverheugend dat er bij de politici een grote mate
van bereidheid tot rredewerkingbleek te bestaan.

Het is zeer te betreuren dat door gebrek aan personele middelen in 1979

slechts ing=ringe mate iets aan deze activiteit kon worden gedaan. De

heer R.A. Koole heeft vraaggesprekken gevoerd met mr. Th.M.J. de Graaf

(KVP)en net mr. H.W.van Doorn (PPR,voorheen KVP)over de KVPen de .
kwestie-NieuwGuinea. Deze interviews kunnen echter slechts met toestermung

van de gelnterviewden en van de heer Koole beluisterd worden.



heden gesteW1d door de staf van het Centrum.

Voor dit onderzoek worden de afgevaardigden naar de nationale partij-

congressen beschouwd als het middenkader van de politieke partijen.

Op een aantal conferenties is door de negen projectleiders een inter-

nationale vragenlijst vastgesteld die bindend is voor dit onderz~.

Deze vragenlijst wordt in elk van de negen lid-staten van de Europese

GP--rreenschapaan de afgevaardigden naar partijcongressen voorgelegd.

Zcwel wat betreft de financiering als de hoeveelheid werk dat dit

onderzoek met zich meebrengt rroest het aantal te onderzoeken partijen

beperkt worden. Voor Nederland werden middelen toegewezen omvier

partijen te onderzoeken: COA,D'66, PvdA en VVD.In 1978 werden D'66,

PvdA en WD onderzocht en in januari 1979 werdhet CDAonderzocht.

Elk van deze partijen verleende volledige medewerking.

Van het onderzoek naar de PvdAwerd in het Jaarboek 1978 verslag ge-

daan. In 1979 werden de gegevens over de VVDen D'66 geanalyseerd.

Hierover werden verslagen opgesteld door LLipschi ts, L. P. Middel

en W.H. van Schuur. De verslagen zijn inmiddels aan de partijbesturen

van D' 66 en de VVDtoegezonden. Zij zijn als bijlagen III en IV in

dit Jaarboek opgenomen. Meer infonnatie over de opzet van het ond.er-

zoek kan men in deze bijlagen vinden.

Het Centrum is niet alleen bedoeld als 'werkplaats' voor onderzoek door

aan het Centrum verbonden stafleden. Oak het onderzoek van anderen op

het betrokken terrein wordt zoveel rrogelijk gestimuleerd en ondersteund.

Het is een verheugend verschijnsel dat steeds meer personen, in het

bijzonder uit het hager onderwijs en het hager beroepsonderwijs, gebruik

naken van het materiaal, de faciliteiten en de kennis die op het Centrum

aanwezig is. Deze dienstverlening vraagt veel tijd en aandacht van de

stafleden, maar deze activiteit wordt door de staf als §en van de belang-

rijkste taken van het Centrum gezien.

In dit hoofdstuk wordt verder uitsluitend het onderzoek venneld waarbij

een of meer stafleden van het Centrum betrokken zijn.

No.de aankondiging dat directe verkiezingen zouden worden gehouden voor

het Europees Parlement werd in 1977 op initiatief van dr. K. Reif van de

Universiteit van Mannheirnde studiegroep "European Elections Study"

(EES) gevornrl. Het doel is een aantal onderzoekprojecten te coordineren

en gemeenschappelijk uit te voeren. Voor ieder afzonderlijk onderzoek-

project is een 'director' en een 'co-director' aangewezen, met daarnaast

in elk van de negen lid-staten van de Europese Gerneenschapeen nationale

projectleider. Het Centrum participeert in twee van deze projecten.

Voor het onderzoek naar het middenkader van politieke partijen treedt

dr. K. Reif (Mannheirn)op als 'director' en prof. dr. R. Cayrol (Parijs)

als 'co-director'. Prof. Lipschits is voor Nederland de nationale project-

leider. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Stiftung Volkswagenwerk,

de Europese Corrmissie en het Europees Parlement.

De nationale projectleiders zijn in de organisatie van het onderzoek vrij.

Voor Nederland is het project ondergebracht in het onderzoekprograrrrna van

de Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen (zie hierboven, paragraaf

1.3). Het onderzoek wordt uitgevoerd door: R.A. Koole, I. Lipschits, L.P.

Middel, W.H. van Schuur en F.N. StokrPan. Deze groep wordt in haar werkzaarn-

4.3 Onderzoek naar de campagne voor de verkiezingen van het Europees

Parlement

Het tweede project van de "European Elections Study", waarin het Cen-

trum participeert, is het onderzoek naar de campagne voor de verkie-

zingen van het Europees Parlement. Voor dit onderzoek treedt dr. K.

Reif (Mannheirn)op als 'director' en prof. dr. L Lipschits als I co-

director' en als nationaal projectleider voor Nederland. Het onderzoek

wordt gefinancierd door de Stiftung Volkswagenwerk en de Europese Corn-

missie. Voor Nederland is het project ondergebracht in het onderzoek-

prograrma van de Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen. Het onderzoek

wordt uitgevoerd door de staf van het Centrum.

Bij dit onderzoek werden de volgende werkzaanheden verricht:

a. Uit dag-, week- en rnaandbladen werd, in elk van de negen lid-staten,

een systernatische documentatie aangelegd van berichtgeving en artikelen



over de verkiezingscarrpagne. Voor de periode van 1 januari t/m 31 rnaart

1979 heeft rren zich beperkt tot een dagblad en voor de periode van 1

april t/m 30 juni 1979 werden drie dagbladen en de belangrijkste week-

en maandbladen gedocurnenteerd. Van deze docu:mentatie werden rnaandelijks

fotocopieen gestuurd naar Marmheirnen naar het Centrum in Groningen.

De originelen blijven onder beheer van de afzonderlijke nationale pro-

jectgroepen.

b. Al het materiaal dat door of narrens de politieke partijen in verband

rret de verkiezingen werd verspreid, werd in drievoud verzarreld: voor

Marmheirn,voor Groningen en voor de nationale projectgroepen.

c. Er werden vraaggesprekken gevoerd met twee of drie personen van ie-

dere politieke partij die aan de verkiezingen deelnarn. Het ging hierbij

om de partijfunctionarissen die nauw betrokken waren bij de verkiezings-

carrpagne en/of de kandidaatstelling en/of het opstellen van het verkie-

zingsprograrma. Voor de te behandelen onderwerpen tijdens het vraag-

gesprek waren uitvoerige richtlijnen opgesteld. De vraaggesprekken zouden

plaatsvinden tussen 15 april en 10 juni 1979. Professor Lipschits hield

in totaal 13 vraaggesprekken rret vertegenwoordigers van 9 politieke

partijen: de heren Beumer en Corporaal (CDA),wijlen de heer Vondeling

en de heer Bode (PvdA), de heer Korthals Altes en rrevrouw :Renpt-

Halmnans de Jongh (VVD), de heren De Goede en Veldhuizen (D'66), de heren

IJisberg en Hilikowski (CPN), de heren Jansen en Zuurbier (PPR), de heer

Kalma (PSP) en de heer Haitsma (GPV). Met rredewerking van drs. A.P.M.

Lucardie werden deze sarrengevat in "Integrated Interview Reports".

Deze zijn in oktober 1979 naar Marmheirnverzonden. Inrniddels hebben ook

de projectgroepen van Belgie, de Bondsrepubliek en Italie soortgelijke

rapporten vervaardigd, waarvan het Centrum copieen heeft ontvangen.

d. Direct na 30 juni 1979 zou iedere nationale projectgroep een analyse

van de campagne rnaken. Voor het opstellen van dit stuk waren uitvoerige

richtlijnen vastgesteld ten einde onderlinge vergelijking nogelijk te

rnaken. Prof. Lipschits heeft deze analyse inrniddels voltooid. Zijn

rapport werd door drs. Lucardie in het Engels vertaald. Dit "Campaign

Analysis Report" werd aan het eind van 1979 naar Mannheirngestuurd.

Hierrnee heeft de staf van het Centrum zijn deelnarre aan het onderzoek

in eerste instantie afgesloten.

Op verzoek van het Partijbestuur van de PvdA neernt het Centrum deel

aan een onderzoek naar de rreningsvorrning in deze partij. Het gaat

hierbij om de rreningsvorrning die voorafgaat aan de vaststelling van

het verkiezingsprogramna voor 1981. In het verleden was dit een weinig

gestructureerd proces dat op uiteenlopende tijdstippen in de afdelingen

een aanvang nam en tenslotte uitrrondde in vaak zeer tijdrovende en ver-

warde discussies op het partijcongres. In 1979 werd besloten dat dit

proces anders zou rroeten ver lopen. In de eerste plaats stelde het april-

congres van de PvdAenkele therna' s vast waarop de discussies voor het

verkiezingsprograrn toegespitst rroeten worden. In de tweede plaats ont-

wierp het Partijbestuur een prooedure voor een rreningsvorrrende ronde

die aan de eigenlijke besluitvorrning over het verkiezingsprograrn vooraf

rooet gaan. Aan de hand van vier discussienota' s rooeten alle afdelingen

van de partij in dezelfde periode, tussen noverrber 1979 en februari 1980,

aan deze ronde deelnerren. Van de discussies in de afdelingen zullen

verslagen gernaakt worden, die zo objectief nogelijk verwerkt en samen-

gevat rroeten worden omvervolgens als uitgangspunt te dienen voor de

tweede ronde, waarin het verkiezingsprograrn wordt vastgesteld.

Voor de objectieve verwerking en sarrenvatting van de verslagen heeft

het Partijbestuur van de PvdA de hulp van het DNPPen het Sociologisch

Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen ingeroepen. Sociologie-

studenten zullen onder toezicht van drs. J. Oorburg in het kader van

een blokpracticUlTLMethoden en Technieken een kwantitatieve en kwalita-

tieve inhoudsanalyse toepassen op de verslagen. Vervolgens zal een

technisch arnbtenaar, de heer Post, de resultaten in de canputer verwer-

ken. Drs. Oorburg zal in sarrenwerking rret drs. Lucardie het eindverslag

voor het Partijbestuur schrijven. Zij zullen dit na de vaststelling

van het verkiezingsprograrn door de PvdA kunnen publiceren. Uiteraard

dragen zij geen enkele verantwoording voor de inhoud van het verkie-

zingsprograrn.

De Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen besloot in augustus 1979

tot deelname aan het onderzoek. In de herfst van 1979 werden de disC'US-

sienota's geschreven en de vragen voor de discussie in de afdelingen ge-

forrnuleerd. De forrnulering van deze vragen werd door rredewerkers van de



- "Het middenkadervan D'66. Een voorlopig verslag van het onderzoek
naar de sterrgerechtigde leden op de Algem:meLed.envergaderingvan

de Politieke Partij Demxraten '66 op 22 april 1978 te Zwolle"
(bijlage IV in dit Jaarboek.).

- "Het middenkadervan de Partij van de Arbeid", in SocialiSJre en
Dernocratie, 36 (1979), nr. 2 (februari), blz. 51-67.

Daarnaast pub1iceerde de heer Lipschits:
- "Les partis neerlandais et les elections europ€ermes"in: "Les

partis politigues et les elections europeennes. SOliSla direction
de DusanSidjanski" (Geneve, 1979), pp. 154-171.

StichEng VonningPvdAmet drs. Oorburg en drs. Lucardie besproken.
De',Jolgendefasen van het onderzoek zullen in 1980plaats vinden.
Dit project is een derde-geldstroom-onderzoek.

In 1972 is de laatste grote enquete gehoudenonder de leden van de
Staten-Generaal. Medenarrensvertegenwoordigers van zeven Universi-

teiten en Hogescholenis door prof. dr. H. Daudt en dr. M.P.C.M.van
Schendelenbij z.w.o. een subsidie-aanvrage ingediend omin 1980op-

nieuw een rrondelinge enquete onder de 225 parlementsleden te houden.
De subsidie is toegewezen.

VoorGroningenhebbenprof. dr. 1. Lipschits en mr. J.J. Vis zitting

in de begeleidingsgroep voor dit c:mvangrijkeonderzoek. In 1979is de
vragenlijst oPJesteld, in 1980zal de enquete uitgevoerd worden.

Drs. A.P.M.Lucardie: De heer Lucardie trad in septen~er 1979toe tot
de staf van het Centrumals wetenschappelijk arnbtenaarmet een halve
dagtaak. Voordit Jaarboek. schreef hij de volgende artikelen:

- "De 'NewLeft' in Nederland. Een interpretatie van ideologische
ontwikkelingen in Provo, PSP, PPRen PvdAin de periode 1960-1977"
(bijlage VI).

- "Greepuit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurendehet
jaar 1979" (bijlage VII) .In deze paragraaf wordenpublicaties verrneld van zowel huidige als

vroegere stafleden die in 1979zijn verschenen, maar oak artikelen die
in dit Jaarboek zijn oPJenanen. Drs. L.P. Middel: Deheer Middel was in 1975wetenschappelijk mede-

werker bij het Centrum. In sarnenwerkingmet de heren Lipschits en Van
Schuur schreef hij artikelen over het middenkadervan D'66, de VVDen
de PvdA,die hierboven reeds werden genoem::'l.Daarnaast schreef hij:

- "Partij, Organisatie en Verkiezingen: PvdA,D'66 en VVD",paper ge-
schreven voor het Politioologen-etmaal van 10 en 11 mei 1979 te Amers-

foort.
- "Spelregels voor 'Partijgenoten' en 'KaIreraden'. OVerde organisatie-

structuren van de PvdAen de CPN"(bijlage VIII van dit Jaarboek.).

Drs. R.A. Koole: Deheer Koolewas in 1978op Z.W.O.basis als student-
assistent voor halve dagen op het CentrLmlwerkzaam.Hij sloot in sep-

tember 1979zijn doctoraalstudie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningenat en volgt op het ogenblik een voortgezette opleiding aan
het Institut des Etudes Politiques te Parijs. Hij publiceerde:
- "DeKVPen het kompasRorr!re/Luns"(bijlage V in dit Jaarboek.).

Prof. dr. 1. Lipschits: De heer Lipschits gaf ook in 1979leiding aan

het Centrum.Hij publiceerde in dat jaar samenmet drs. L.P. Middel en
drs. W.H.van Schuur:

- "Het midden1<adervan de 'vVD.Een voorlopig verslag van het onderzoek

naar de afgevaardigden op de AlgemeneVergadering van de Volkspartij
voor Vrijheid en Deroocratieop vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 1978
te Utrecht" (bijlage III in dit Jaarboek) .

S. Singelsma: De heer Singelsmawas in 1978op Z.W.O.basis als stud~t-

assistent voor halve dagen op het Centrumwerkzaam.Hij heeft op 1 febru-
ari 1980zijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningenvoltooid. Met de

heer J.B. Dik schreef hij een doctoraal-scriptie over de houding van de
grote Nederlandse politieke partijen ten opzichte van de Europese een-

wording. Daaruit werdende hoofdstukken over de periode 1969-1980voor
dit Jaarboek bewerkt (bijlage IX).



Tweede Wereldoorlog, dat onder leiding staat van prof. rnr. F.J.F.M.

Duynstee. Het studie-object van het Nijrreegse Centrum en dat van het

Groninger Centrum liggen dicht bij elkaar. em doublures te voorkamen

houden beide centra elkaar van hun activiteiten op de hoogte.
Veer de werkzaarnheden is het Centrum afhankelijk van de medewerking van

de politieke partijen. Het is verheugend dat de politieke partijen en

hun wetenschappelijke bureaus die medewerking verlenen. In de loop der

jaren is met de partijen en hunvertegenwoordigers een goede relatie

opgebouwcl.

Het Centrum ontvangt regelmatig publicaties van de politieke partijen

en hun wetenschappelijke bureaus ten geschenke; een groot aantal par-

tijen heeft het Centrum geplaatst op hun verzendlijst veer periodieke

uitgaven. Vrijwel alle politieke partijen verlenen hun rredewerking aan

de totstandko.rning van geluidsopnamen van eengressen, partijraden e.d.

In bijlage X wordt een overzicht gegeven van de in het jaar 1979 ont-

vangen geschenken van particulieren, politieke partijen en andere in-

stellingen. Alle schenkingen zijn opgen<::mmin de bibliotheek van het

Centrum.

Bij zijn werkzaamheden ondervindt het Centrum de volledige rredewerking

van de Koninklijke Bibliotheek te I s-Gravenhage (uitlening van leggers

van dag- en weekbladen) en van de Universiteitsbibliotheek Groningen.

Een bijzondere vorm van samenwerking is ontstaan met de Openbare

Bibliotheek in Groningen. In Groningen werd slechts NRC-Handelsblad

volledig bewaard en ingebonden. De periodieken, die door de Openbare

Bibliotheek en haar filialen in de stad niet worden bewaard, worden

aan het Centrum afgestaan. Regelmatig ontvangen we grote hoeveelheden

materiaal, dat op het Centrum wordt gesorteerd en op volledigheid

wordt gecontroleerd. Op deze wijze hebben we op het Centrum de 00-

schikking gekregen over een reeks dag- en weekbladen. In het verslag-

jaar is het inbinden van deze periodieken geoontinueerd. Per 1 januari

1980 waren de volgende dag- en weekbladen ingebonden:

Het onderzoek naar de Nederlandse politieke partijen valt binnen de be-

langstelling van drie coordinerende instanties, te weten de Coordinatie-

camlissie voor de Bestudering van de Parlerrentaire Geschiedenis van

Nederland, het Verbond van Historische Onderzoekers en de Nederlandse

Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek inzake Poli tiek en Openbaar

Bestuur (NESPOB).Elk van deze drie instellingen wordt op de hoogte

gehouden van de ontwikkelingen op en de werkzaamheden van het Centrum.

Prof. Lipschits is voorzitter van de CoOrdinatieccmnissie en bestuurs-

lid van de NESPOB.

Accent vanaf 1 januari 1976 t/m juni 1978

Algemeen Dagblad vanaf 1 augustus 1974 t/m augustus 1979

Drentse en Asser Courant vanaf 1 januari 1976 t/m augustus 1979

Elseviers Magazine vanaf 1 januari 1973 t/m december 1979

De Groene Amsterdamner vanaf 1 januari 1973 t/m juni 1978

Haagse Post vanaf 1 januari 1973 t/m juni 1979

Hervorrrrl Nederland vanaf 1 januari 1977 t/m juni 1979

Leeuwarder Courant vanaf 1 augustus 1974 t/m augustus 1979

Nederlands Dagblad vanaf 1 jUli 1974 t/m augustus 1979

Nieuwe Linie vanaf 1 januari 1973 t/m juni 1978

Nieuwsblad van het Noorden vanaf 1 januari 1976 t/m mei 1979

Parool vanaf 1 augustus 1974 t/m oktober 1979

Telegraaf vanaf 1 augustus 1974 t/m augustus 1979

Trouw vanaf 1 februari 1974 t/m oktober 1979

De Tijd vanaf 1 september 1974 t/m juni 1979

5.3 Relaties met het Centru~ voor deParlementaire Geschiedenis van
Nederland van na de T~eede Wereldoorlog

Binnen het kader van de Katholieke Universiteit Nijmegen functioneert

het Centrum voor de Parlerrentaire Geschiedenis van Nederland van na de



Volkskrant vanaf 1 augustus 1974 t/m september 1979
Vrij Nederland vanaf 1 januari 1973 t/m decernber 1978
Waarheid vanaf 1 januari 1974 t/m augustus 1979
Winschoter Courant vanaf 1 decernber 1975 t/m augustus 1979

Het inbinden van deze dag- en weekbladen wordt via de begroting van
de Universiteitsbibliotheek gefinancierd door het College van Bestuur
van de Rijksuniversiteit Groningen.



De voorbesprekingen resulteerden in de volgende indeling van werkzaam-
heden:
a. kennisrnakingsrondeen een eerste interview met de volledige bezet-

ting (waaronderoak enige oud-medewerkers)van het D.N.P.P.
b. ten behoevevan het interview werd een vragenlijst opgesteld gericht

op de organisatie, en op de aard en kwaliteit van de dienstverlening.
c. het houdenvan aanvullende gesprekken met (oud)medewerkersvan het

D.N.P.P.
d. het afleggen van bezoekenbij het D.N.P.P. ter beoordeling van het

dokumentatiesysteern,de archieven, de huisvestingssi tuatie enz.
e. het bezoek aan andere dokumentatiecentra an de samenhangen afstem-

mingna te gaan van de dokumentatiebestanden. Hiertoe werdendie
centra bezocht waarmeesamenwerkingsafsprakenwaren gernaaktX(Nijme-
gen en Leiden). Tevenswerdende bibliotheek van de TweedeKameren

het International Institute for Social History te Amsterdambezocht.
f. het houdenvan gesprekkenmet een aantal externe deskundigen en rret

de Universiteitsbibliotheek over de inhoudelijke en/of technische
aspekten van het inforroatiebestand.

g. het opstellen en houdenvan een schriftelijke enquete onder gebruikers
van het D.N.P.P. Hiertoe is door middel van een selekte steekproef een
gebruikersgroep samengesteld bestaande uit: onderzoekers uit het hele

land, studenten, medewerkersvan -"wetenschappelijke buro's"- van de
politieke partijen, leden van de KOOrdinatiekcmnissieen oud-rnedewer-
kers van het D.N.P.P.

Naar aanleiding van diskussies in de Universiteitsraad over de positie van
het D.N.P.P. werd op 9 februari 1979 door het College van Bestuur een
evaluatiekorrmissie ingesteld die tot taak kreeg:

"te onderzcekenof het dokumentatiecentrumvoldoet aan de eisen welke
gesteld llCgenwordenaan een m:x'lerndokumentatie-instituut, waarbij onder-

meer te denkenware aan punten als volledigheid, systernatiek, bruikbaar-
heid en toegaJ1.kelijkheidvan het dokumentatiesysteem."

Gezien het belang van de zaak werd de Kcmnissie tevens verzocht zo spoe-
dig rregelijk de bevindingen te rapporteren.

Het onderhavige verslag van de Kcmnissiebevat een beschrijving van de
verrichte werkzaarnhedenen een verantwoordingvan de resultaten. In het
verslag wordt eerst een beschrijving gegevenvan de door de Kcmnissie
gevolgde weJ::h-wijze.Daarnawordt ingegaan op het belang van het dokumen-
tatiecentrum. Vervolgenswordende bevindingen van de Kcmnissie, in het
bijzonde:chet D.N.P.P.. betreffend, behandeld. Daarbij wordende te stel-

len eisen als uitgangspunt genanen. Het verslag wordt afgesloten met een
saroenvattingwaarin een overzicht wordt gegevenvan de konklusies en de
aanbevelingen van de Kcmnissie.

De door de Kcmni.ssiegeplande aktiviteiten zijn allen uitgevoerd. In het

verslag van de bevindingen van de Kcmnissiewordende resultaten zoveel

rregelijk gelnterpreteerd weergegeven. Verder wordt verwezennaar de bij-
lagen bij dit verslag. Bij de beschrijving van de resultaten wordt de
volgende indeling aangehouden:het belang van het D.N.P.P., de bestuurlijk-

organisatorische opzet van het D.N.P.P., de selektie en aanschaf van het
inforroatiemateriaal, de ontsluiting en vex:werkingvan relevante informatie,
de beschikbaarstelling en het gebruik van het dokumentatiebestand, de

personeelsbezetting, huisvesting en facili tei ten en automatisering: ge-

wenste ontwikkelingen.....•.....••.•..

DeI<amti.ssieis in maart jl. begonnenmet de werkzaamheden.In een drie-

tal voorbesprekingenwerd de werkwijze en de planning van aktiviteiten
vastgesteld. Hoe-welde Kcmnissie zich ter dege bewustwas van de geboden

haast werd het tach nodig gevonden, gezien ook het belang van de zaak,
zoveel rregelijk kategorieen betrokkenen te raadplegen. Besloten werd

rniddels gesprekkenen met behulp van een enquete inforroatie in te winnen
bij: de medewerkersvan het D.N.P.P., de werkgroepleden, andere betrok-
ken dokumentatiecentra en de verschillende groepen van gebruikers;



denheid geholpen dankzij de persoonlijke extra inspanning van rredewer-

kers. Dit is echter niet voldoende an een beleid op te baseren.
- Doorde slechte huisvesting is de dokumentatie niet of slecht toe-

gan~elijk. Een studieruimte voor de gebruiker ontbreekt. Ookhet

niet aanwezigzijn van faciliteiten zoals een fotokopieerapparaat,
afspeelapparatuur e.d., staan een goede dienstverlening in de weg.

Een verdere uitbouw en propagandering van het werk van het D.N.P.P.

is dan uitgesloten.

DeKorrrnissieis op grond van haar onderzoek tot de volgende konklusies

gekanen:
- ZONel uit de gebruikers-evaluatie als in gesprekkenmet andere In-

stellingen blijkt dat de tot nu toe door het D.N.P.P. bijgehouden
dokumentatie en verzameling dokumenten- waaronder vooral de video-
en geluidsbanden - op het terre in van de Nederlandse politieke par-
tijen uniek magwordengenoerrrl.Menis vrijwel unaniemvan meningdat
het wP..xkvan het D.N.P.P. rroet wordenvoortgezet. Het werk zal bij-
'loorbeeld van grote betekenis kunnen zijn voor de geschiedschrijving

van de politieke partijen in Nederland.
- Het D.N.P.P. voldoet (nog) niet in aIle opzichten aan de eisen, te

stellen aan een moderndok~~tatie-instituut. Dit is zowel te wijten
aan de nog korte bestaansduur van het D.N.P.P. als aan de onvoldoende
doorvoering van de bestuurlijk-organisatorische opzet en het ontbreken
van een goede personeelsopbcuw.Ondanksdeze beperkingen heeft het

D.N.P.P. zich bij een aantal gebruikers in een relatief korte tijd
onrnisbaarweten te maken.

- Organisatorisch is een strikte scheiding tussen wetenschappelijk on-
derzoek en het doklmentatiewerkverricht door het D.N.P.P. niet wense-
lijk. "leI rroet er sprake zijn van een duidelijke scheiding van verant-
woordelijkheden med.ecm:l.atde dokumentatie een bredere funktie heeft.

Dezescheiding is onvoldoendegerealiseerd in de organisatie van het
D.N.P.P. Naast de onderzoek-ondersteunendefun.1<tieheeft het D.N.P.P.
tevens een nationale funktie. Deze funktie zou naar de meningvan de

Kamnissienog versterkt kunnenworden.
- Welblijkt dat het bestand nog te fragmentarisch en onvolledig is,

hetgeen medeeen gevolg is va~ een zowel kwantitatief als kwalitatief
te krappe personeelsbezetting.

- DeKarrnissie konkludeert zowel naar aanleiding van bevindingen van der-
clP..nals uit eigen ervaring dat, door een chronisch te kort aan voldoende

deskundigemed.ewerkersen het hanteren van een weinig ui tgebalanceerde
parUcularistische systernatiek, de dokumentatie onvoldoendeis ont-

sloten.
Onda..'1ksdeze onvolkorrenhedenwordt, als regel, de gebruiker tot tevre-

1. Het werk van het D.N.P.P. verdient onverminderdte wordenvoortgezet.

2. De organisatie van het D.N.P.P. rroet zodanig wordendat recht gedaan
wordt aan de eigen veranbl'loordelijkheid voor de dokumentatienaast
de veranbl'loordelijkheid voor het onderzoekwaaraanhet D.N.P.P. onder-
steuning verleent. Hoeweler duidelijk sprake is van gescheiden ver-
anbl'loordelijkhedenzal rekening gehoudenrroeten wordenmet de nauwe

samenhangtussen onderzoek en dokumentatie.
3. De ins telling van de aangekondigdewetenschappelijke advieskarrnissie

zal een bijdrage kunnen leveren aan de eigen verantwoordelijkheid van
het D.N.P.P. Dedagelijkse leiding kan dan in overleg met de advies-
konrnissie het (dokumentatie)beleid vaststellen en er uitvoering aan

geven.
4. Dehuisvesting rroet worden verbeterd: studieruimte voar de gebruikers,

een betere vrij toegankelijke opbergruimte voor de aanwezigedokumenten,

aanschaf van een kopieerapparaat, microleesapparaat en afspeel-appara-

tuur.
5. Als punt 3 gerealiseerd is rroet aandacht besteed wordenaan een verdere

uitbcuw van de dienstverlening en propagandering van het werk van het
D.N.P.P. Het vervaardigen van een goede gebruikershandleiding en een

bewegwijzeringis Claneen eerste vereiste.
6. De systematiek behoeft een grondige bestudering. Onderzochtrroet worden

of met het bestaande systeem een verfijnde ontslui ting kan worden ver-
kregen of dat in overleg met andere instellingen een gerreenschappelijke

systernatiek kan wordenontworpen.
7. Onderzochtrroet worden in hoeverre het systeem kan wordenvoorbereid



op autornatisering. Tevensnnet wordenonderzocht in hoeverre autana-

tisering leidt tot kwaliteitsverbetering en werkbesparendkan zijn.
8. Depersoneelsopbouwnnet zodanig wordendat duidelijk is wie de

verantwoordelijke leiding is van het D.N.P.P. Verder nnet de sarren-
stelling van het personeelsbestand garanties geven La.v. de in-
houdelijk-analytische werkzaamhedenvan het D.N.P.P. en het dok.umen-
tatie-technische aspekt.

9. Bij de administratieve verwerking van de aanschaf nnet gebruik ge-

maaktwordenvan de diensten van de Universi tei tsbibliotheek niet
alleen ter besparing van personeel maar ock ter verhoging van de
toegankelijkheid van de informatie.

Nagegaannnet wordenin hoeverre (gemaakte)sarrenwerkingsafspraken
verder geeffektueerd kunnenworden. In dit verband verdient het
tevens aanbeveling in overleg met de Koordinatiekarmissie te bezien
hoe een dokurrentatie-technische inbreng in deze karmissie te garan-
deren is. DeKcmnissiedenkt daarbij aan het uitbreiden van de Koor-
dinatie-kommissie met deskundigenop dit terrein.

Het D.N.P.P. zou de beschikking nneten krijgen over een beperkt eigen
budget voor de aanschaf van boeken, naslagwerken, extra faciliteiten
vocr de gebruikers e.d., nodig vocr het werk van het D.N.P.P. De aan-
schaf van boeken zou nnet.en lopen via de Universiteitsbibliotheek.
Deplaats die aan de Universiteitsbibliotheek is toegekendin de or-

ganisatie van het D.N.P.P. nnet zodanig wordendat een daadwerkelijke
bijdrage te leveren is aan het te voeren beleid.

In de huidige situatie isdit onmogelijkgebleken .

In de werkzaarnhedenvan de Karmissie is ock een gebruikersenquete opge-

nomen.In verband met de vereiste speed was een uitgebreide enquete niet
mogelijk. Dekorrmissieachtte het echter niet verantwoordde gebruikers

geheel buiten beschouwingte laten. Vocr de uitvoering van haar opdracht
is toen besloten een beperkte enquete te houdenonder een selekte groep
gebruikers.

Degebruikersgroep is te onderscheiden naar de volgendekategorieen;
- studenten die in het kader van een afstudeerstage kontakt hebbengehad

met het D.N.P.P.
- leden koordinatiekarmissie, tevens onderzoekers

- werkgroepleden. Dezegroep valt vocr een groct deel sarrenmet de onder-
zoekerskategorie

- politieke partijen

Het totale aantal respondenten dat benaderd is bedroeg 48, waarvan29 de
vragenlijst ingevuld retourneerden. De totale respons bedraagt derhalve

± 60%.

studenten
onderzoekers It:

pol. partijen

overigen

33%
93%
47%
75%

Dehoogste respons kwamvan de onderzoekerskategorie (93%),de laagste van
de groep studenten (33%).



Het aantal keren dat gebruik gemaaktwerd varieert van eenmaal tot
een aantal malen per jaar of 'zeer frekwent' gebruik.

Sans werd gedurende enkele jaren 'zeer frekwent' gebruik gemaaktvan
het Centrum.

- Vande studentenresponsegroop hebben allen geregeld gebruik gemaakt
van het Centrumgedurende een of rreerdere periodes.

- Vande politieke partijen (wetenschappelijke buro's) hebben twee
respondenten gebruik gemaaktvan het Centrumwaarvaneen partij slechts

een keer (onderzoek) en de andere partij zeer regelmatig.
De zes overige partijen geven aan dat ze zelf nog geen gebruik hebben
gemaaktvan de diensten van het Centrum. De redenen die daarvoor wor-
den gegeven zijn: beschikken zelf over voldoende informatie, niet

bekendrret de diensten die geleverd kunnenworden (wil dit wel graag
weten) en nauwelijks bij stil gestaan.
Tenbehoovevan de duidelijkheid dient hier nog te wordenverrreld dat
het de kcmnissie bekend is dat wel individuele leden, medewerkersvan
politieke partijen kontakt hebbenrret het Centrum.Uit de response mag
niet wordenafgeleid dat er geen belangstelling zou zijn. Welkan met
enige voorzichtigheid aangenanenwordendat er bij een aantal partijen
geen gericht beleid is voor het verzarrelen van informatie-gegevens uit
andere dan de eigen bibliotheken.
Vande groop 'overigen' hebbenallen rreerdere malen gebruik gemaakt van
het Centrum.

Debenaderde groop potentiele gebruikers is geen representatieve door-
snede van de totale gebruikersgroop. De groop respondenten is samenge-
steld door naar narrente vragen van gebruikers aan de medewerkersvan
het Centrum,verder zijn de werkgroopledenbenaderd, de koordinatie-

korrrnissieen onderzookers waarvan aangenanenkon wordendat ze gezien
hun achtergrond (opleiding) potentiele gebruikers konden zijn.

De konsekwentievan deze werkwijze is dat de resultaten slechts indi-
katief gebruikt ITDgenworden. In die zin zijn ze echter waardevolle
aanvullende informatie bij de gegevens verkregen door de interviews en
kunnendienen ter kontrole en/of ondersteuning van de konklusies van
de Korrmissie.

- De onderzookersgroopbestaat uit afgestudeerden in de Politicologie,
de Sociologie en/of Rechten en/of Geschiedenis. Ze zijn afkanstig uit
geheel Nederland (A'dam,R'dam, Nijrregen, Enschede, Ieiden, Utrecht,
Assenen Groningen).

- De studenten (responsegroep) studeren allen Geschiedenis in Groningen.
- De restgroop (overigen) bestaat uit twee voormalig studenten (nu par-

lerrentair redacteur en lerares) en €en bibliothecaresse.

- Vande politieke partijen zijn de wetenschappelijke buro' s of stich-
tingen benaderd. Zcweleen aantal van de grote als de kleine hebben
gereageerd, afka:nstig uit de politiek links of rechts georienteerde
hoek.

- De onderzoekers hebben kontakt gekregen rret het Centrumdoor hun studie,

door het persoonlijk kennenvan personen werkzaambij het Centrum, via
anderen die bekendwaren rret het Centrum,via de publikaties van het
Centrum, tijdelijk werkzaamgeweest bij het Centrum, in verband met

dissertatie-onderzoek of ardat rren lid was van de werkgroop.
De studenten hebben kontakt gekregen rret het Centrumdoor hun studie

waarin ge-wezenwerd op de IIDgelijkhedenvan het Centrum.De achtergrond
van waaruit ze kontakt zochten was het rrakenvan referaten, het schrijven

van een skriptie en het schrijven van artikelen over politiek.
- Depolitieke partijen zijn op de hoogte geraakt doordat het Centrum

frekwentie

- Vande groop onderzoekers heeft een geen gebruik gemaaktvan het Centrum.

Dezerespondent waswel op de hoogte van het bestaan van het Centrumen
van de publikaties uitgegeven door het Centrum.lf

Deoverige onderzoekers hebben allen gebruik gemaaktvan het Centrum.



zelf kontakt heeft gezocht. Daarbij ging het emhet verkrijgen van voor
het Centrumrelevante inforrnatie of ten behoevevan studenten.

Deachtergrond van waaruit gebruik gemaaktwerdvan het Centrumwas,
het willen verrichten van onderzoeken het gericht verwervenvan
informatie voor meerderedoeleinden.

- Derespondenten in de kategorie 'overigen' zijn vanuit hun studie be-
kend geraakt met het Centrum,als student-assistent en/of ten behoeve
van een skriptie of literatuurrapport. NabeEhndigingvan de studie
incidenteel t.b.v. journalistieke aktiviteiten.

- bereikbaarheid

Degebruikersgroepen verschillen onderling niet van rneningover de
bereikbaarheid. Opeen na, en dan slechts in een geval, warenalle

gebruikers van rneningdat het Centrumbereikbaar was indien menin-

formatie wenste.
- telefonische en schriftelijke dienstverlening

Voor zover rnenzich schriftelijk of telefonisch wenddetot het Cen-
trum kon de gewenste inforrnatie snel verschaft worden. Indien dit
schriftelijk rroest geschieden dan gold een tennijn van ongeveer twee
weken.Als het CentJ:Ul1lniet kon helpen atdat de gewenste inforrnatie

niet beschikbaar waswerd deze of elders opgezochtof werdverwezen
naar andere adressen. In een enkel geval kon helemaal niet worden ge-

holpen. In vrijwel aIle gevallen werd de verschafte infonnatie als
adekwaatvoor het be<XJCjdedoel gekwalificeerd. In een enkel geval werd
als beperking aangegeven; adekwaatbinnen de rrogelijkhedenvan het
Centrum.

- dienstverlening bij persoonlijk bezoek

Ongeveerde helft van de respondenten die persoonlijk op het Centrum
waren geweest haddenover het algerreengeen rroeite rnet het kaartsysteem.
Naenige begeleiding had het grootste deel van de respondenten er geen
rroeite mee. Opvalt dat de studenten het gemakkelijkst hun wegvanden,

terwijl de groep onderzoekers de rneeste prablemenhad rnet het zoeken
zonder hulp. Een enkele respondent gaf te kennengeen ervaring te
hebbenrnet het zelf zoekenc:m:latdirekt ondersteuning werd verleend bij

het zoeken in het kaartsysteem. Vrijwel aIle respondenten gaven te kennen

dat indien nodig direkt hulp aanwezigwas, in de rneeste gevallen de
dokumentalist of professor Lipschits en in een aantal gevallen ook de

student-assistenten of de sekretaresse.
Enkele respondenten gaven aan dat het indelingssysteem van de onder-

werpente glabaal was en daardoor leidt tot onnodig lang zoeken. Zij

vinden het van groot belang voor de kwalitei t van het Centrumdat er

een verfijning wordt aangebracht in het systeemdoor onderverdelingen
aan te brengen in de bestaande kategorieen. Gebeurt dit niet daD dreigt

op den duur het systeem onbruikbaar te worden.

De onderzoekers, met naIl'edie van buiten Groningen, hebbenvooral tele-
fonisch en/of schriftelijk kontakt rnet het Centrum. In een enkel geval
werd het Centrumoak persoonlijk bezooht. De onderzoekers uit Groningen
kwarnennaar verhoudingvaker persoonlijk naar het Centrum.Dit geldt ook
voor de studenten in zoverre dat deze kategorie naast frekwent persoon-
lijk beZOl"-kook geregeld telefonisch kontakt had met het Centrum.

Bij de twee politieke partijen die zeiden gebruik te wakenvan het Centrum
lag de nadruk op telefonisch kontakt. Sans wordt schriftelijk kontakt

gezocht en zelden ·wordteen persoonlijk bezoek gebracht. Departij die
het rneeste gebruik maaktvan het Centrumheeft voorkeur voor telefonisch
kontakt, de ander voor persoonlijk bezoek.

Vande onderzoekersheeft de helft voorkeur voor persoonlijk bezoek, een
voor telefonisch en een voor schriftelijk kontakt. Deoverigen hebben
geen voorkeur maarvinden dat dit afhankelijk is voor de gewenste infor-

matie. Voorop een na aIle onderzoekers geldt dat ze op ten rninste twee
lll.a.'Lierenkontakt hebbengehadrne"thet Centrum(telefonisch en persoonlijk) .

Vande groep onderzoekers die de voorkeur geeft aan persoonlijk bezoek
van het Centrumkemt ruirn de helft van buiten Groningen.Destudenten heb-
ben allen voorkeur voor persoonlijk bezoek aan het Centrum.

Bekijken wede totaalgroep gebruikers van het Centrumdan ligt de nadruk

op persoonlijk bezoek, daarna kemtde groep die vindt dat het afhangt

van de gewensteinfonnatie, vervolgens het telefonisch kontakt en in de
laatste plaats schriftelijk kontakt.



De deskundigheidvan de hulpverleners werd verschillend gewaardeerd.

In de helft van de gevallen werd deze als goed gekwalificeerd. In de
overige gevallen als redelijk tot voldoende. Dit laatste geld met name
vocr de groep onderzoekers. Aanvullende oprerkingen die daarbij ge-

maaktwerdenwaren; naar dokumentatie-technische ondersteuning wel
goed, een wetenschappelijk dokumentatie-arnbtenaargewenst en bij ge-
richt zoekengeen klachten.

In de meeste gevallen leverde het bezoek 'in voldoendemate' gewenste
i.nformatie op, een enkele keer 'm§§r dan veIWacht'. In een tweetal ge-
vallen 'minder dan veIWacht'. Ais ocrzaken wordenaangegeven; I in ver-

keerde bibliotheek gezocht' en -de verzameling en de dokumentatie- op
het terre in van de beeld- en geluidsarchieven, partijbladen enz. is
fragmentarisch en hoogst onvolledig. Juist deze uniece bestanden zouden
IT'eeraandacht en prioriteit rroeten krijgen, crrdat deze aktiviteit ner-
gens anders in Nederlandwordt ondernomen.

Opeen respondent na waren allen zeer slecht te spreken over de huis-
vesting van het Centrumen het ontbreken van een aantal noodzakelijke

vocrzienill.gen.
De ruimten zijn te klein, de visuele hulFffiiddelenrroeten elders gebruikt

worden, er is geen rustige lees en/of studieruirnte, er is geen kopieer-
apparatuur. Doorde ruimte-indeling staat aIle rnateriaal verdeeld over
meerdere kamers, daardoor weinig toegankelijk en ongeordend. Menkan
niet ongestoord de kaartenbakken doornemen.Een groot deel van de onder-
zoekers spreekt er zeUs schande van en vindt het beneden aIle peil.

Een groot aantal respondenten vindt dat er behalve kopieerapparatuur I

studieruirnte e.d. ook een kleine handbibliotheek rroet zijn, een hand-
leiding voor de gebruikers, een rrogelijkheid au boekene.d. te lenen en
bandapparatuur voor het raadplegen van beeldbanden e.d.

Het behaalde resultaat werd door de meeste respondenten het resultaat
geacht van eigen zoekenen daarbij verkregen ondersteuning. Een tweetal

respondenten gaf aan dat het een resultaat van eigen zoekenwas ge-
weest. Een respondent kon de informatie niet zonder ondersteuning vinden
cmJ.ater een grote achterstand was in de verwerkingvan de dokumenten

(een groot aantal ongekatalogiseerde jaargangen).

Het raadplegen van andere dokumentenen archieven werd door een groot

aantal respondenten rrogelijk geacht. Er werdenechter wel veel kritische
opmerkingenbij gemaakt. Dezewaren; erg ontoegankelijk cmJ.atze bij de

hoogleraar op de kamerstaan, onoverzichtelijk wat er is en onpraktische

opstelling, wat ik zocht was niet terug te vinden, infonnatie was zoek,
de archieven voor zover aanwezigbevinden zich in ongeordendestaat. Een
respondent gaf er blijk van.niet te weten van het bestaan van archieven
e.d. orrdat hij zei dat ze er niet waren maar dat van belang was dat ze er
zoudenkomen.

Opeen na waren aIle respondenten op de hoogte van de publikaties van
het Centrum.Met namede Cahiers Nederlandse Politiek en het jaarboek

van het D.N.P.P. werdengenoerrrl.
Het oordeel over het belang van de publikaties was nogal gevarieerd,

maar in het algerreenwel positief.
Het meest eenduidig en positief in hun oordeel waren de studenten. Met
namehet jaarboek bevat volgens hen veel inforrratie bruikbaar voor de
studie (onmisbareinformatie) en werkt tijdbesparend bij eigen biblio-
tJ.'l.eekwerkzaamheden.

Demeningenvan de onderzoekers over het belang lagen meer verdeeld. Een

enkele onderzoeker achtte het belang gering en sprak over doublures van
Interrrediair artikelen. Het merendeel achtte de publikaties nuttig tot
zeer informatief en somstijdbesparend. Een enkele maal werdende publi-

katies (vooral de Cahiers) gekwalificeerd als een goed overzichtswerk

voor een breder publiek en daardoor zeer inforrratief voor wie niet diep

graaft. OOkde politieke partijen, voor zover deze de vraag beantwoord
hebben, haddeneen positief oordeel over de publikaties van het D.N.P.P.
(zeer informatief, voor een breder publiek) .



Een dertiental respondenten gaven aan bekend te zijn met en ook gebruik
te rnaken(11 resp.) van andere dokumentatiecentra in Nederland. De vol-
gende centra werdengenoenrl:
- Katholiek DokurrentatieCentrumNijmegen (5x)

- DokumentatieCentrumNederlands Protestantisrne (2x)
- bibliotheken, archieven politieke partijen (6x)
- Parlernentair archief (Ix)

- wetenschappelijke buro's (2x)

(K.U.Nijmegen)

(V.U.A'dam)

_ het D.N.P.P. is zeer waardevol, rroet extra faciliteiten krijgen en

verder uitgebouwdworden (6x)
_ niet aan de orde geweest is de vraag in welke mate het D.N.P.P. de

ontwikkeling van onderzoek stimuleer~? antwoord: sterke stimulans (Ix)
_ nagaan welke aanslui tingSllDgelijkheden er zijn op de arc::hievenvan het

bibliagrafisch Centrumin Leiden (Ix)
_ het dokurrentatiesysteemis niet doeltreffend genoeg (2x)
_ de binding met het Instituut voor Geschiedenis is minder gelukkig (Ix)

_ het Centrumbeschikt over unieke gegevens, de verzameling op deze wijze
gebeurt nergens anders, de partij-buro's doen het zeer gebrekkig (Ix)

_ het D.N.P.P. rooet ook vooroorlagse onderwerpengaan opnernenin het

bestand (Ix)
aanwezigheidvan naslagwerk verhoogt de bruikbaarheid van het D.N.P.P.

(Ix)

de vraagstelling van de Korrmissieis te weinig afgesterrd op het nut van

het D.N.P.P. op Iangere termijn (Ix)
- waar blijven de reproduktierrogelijkheden? (Ix)
-_een uitleenrrogelijkheid is zeer wenselijk (Ix).

- centraal register familie-archieven (Ix)

- databank-projekt, dokurrentatiecentrumR.U. Leiden (Ix)
- DokumentatieCentrumvoor de NieuwsteGeschiedenis (Ix) (A'dam)
- Kabinetsarchief Nijmegen(Ix)

In twee gevallen vondende respondenten dat de inforrnatie van het K.D.C.
in Nijrnegenniet aansloot bij de in Groningenaanwezigeinforrnatie.
oak:de informatie van het Kabinetsarchief zou naar de meningvan de be-

trokken respondent niet aansluiten bij die van het D.N.P.P. In de overige
gevallen wasmenvan meningdat er sprake was van een goede aansluiting,
met sans onvermijdelijke overlappingen.

'!'weerespondenten die aangavenook gebruik te makenvan archieven van
politieke partijen verrnelddentevens dat deze erg slecht ontsloten zijn
en rneer afgesterrd op in- dan op extern gebruik. Voorhen was di t aan-

Ieiding emnag eens het belang van het behoudvan het D.N.P.P. te be-
pleiten met als extra argumentdat de partij-archieven meer op de aktua-
liteit gericht zoudenzijn dat op systernatische archievering en ont-
sluiting.

Aande respondenten werd afsluitend de vraag voorgelegd welke aspekten

niet aan de orde waren gesteld die wel van belang warenvoor een beoor-

deling van de bruikbaarheid van het D.N.P.P.

Veertien respondenten maaktenvan de rrogelijkheid gebruik omde volgende
zaken onder de aandacht van de Kc:mnissiete brengen:


