AANWINSTENIJJST 1989
Overzicht van de door het DNPP aangeschafte werken en verworven
schenkingen, opgesteld door Ida Noomen
Het materiaal is als volgt ingedeeld:
1. boeken en brochures (voor zover niet onder 2): alfabetisch op
hoofdwoord (auteur of eerste woord van de titel)
2. boeken en brochures van of over partijen: per partij geordend,
daarbinnen alfabetisch op hoofdwoord
3. tijdschriften: per partij geordend, daarbinnen alfabetisch op
hoofdwoord
4. overig materiaal (geluidsopnamen, archiefmateriaal e.d.)
De aanwinsten zijn deels verworven door schenkingen, deels door eigen
aanschaf. Schenkingen ontving het DNPP evenals in de voorgaande jaren
van alle politieke partijen en van enkele instellingen en particulieren.
Deze schenkingen zijn in de lijst van een (*) voorzien.
1. BOEKEN EN BROChURES

-

algemeen

Afscheid H. van Kuilenburg, socialist en zakenman: drie redevoeringen
uitgesproken op 28 en 29 juni 1963 ter gelegenheid van het afscheid
van de heer H. van Kuilenburg als directeur van de N.V. De
Arbeiderspers te Amsterdam. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1963. 45
P. (*)
Beschouwingen en voorstellen der staatscommissie van enquête omtrent
het spoorwegpersoneel, benoemd bij K.B. van 20 April 1903, no. 27 /
[voorz. J.D. Veegens]. Haarlem : Tjeenk Willink, 1904. 105 p. (*)
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in
Nederland. Amsterdam : Stichting tot beheer van materialen op het
gebied van de sociale geschiedenis IISG ; [Amsterdam] : Nederlandse
Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis, 1988. Dl. 3
(XX, 298 p.
Bischog N.H. De 'Kerkradenaar' Louis Ackens : analyse van een
Sittard : Kurver, 1974. 218 p. (*)
politick weekblad 1915-1919.
Boon, G.A. De bezwaren en gevaren van fascisme en nationaalsocialisme.
[S.l. : s.n.], [Ca. 19301.
8 p.
Campfens, Mies. De Nederlandse archieven van het Internationaal
2e herz. en
Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
uitgebr. dr. Amsterdam : Stichting Beheer IISG, 1989. xxxi, 504 p.
(*)
Castemniller, Peter. Participatie in beweging : ontwikkelingen in
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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politieke participatie in Nederland. Rijswijk : Sociaal en Cultureel
(Cahier / Sociaal en Cultureel
204 P.
Planbureau, cop. 1988.
Planbureau ; nr. 59)
Deventer, L.W.R. van. Het nationale kabinet : schets der Nederlandsche
partijen : historische ontwikkeling van het parlementarisme en het
vertegenwoordigend systeem vanaf de middeleeuwen tot de huidige
Assen : Van Gorcum, 1934.
163 p. (*)
phase.
Doedens, Lammert. Lex Metz : een vrij tekenaar I tekst : Lammert
Doedens : red. : Rob van der Heijden, Mariëtte Wolf. Amsterdam
Nederlands Persmuseum, 1988.
37 p. ()
Eeden, Frederik van. Vae victis! : Wee den overwonnenen! Amsterdam:
Versluijs, 1903.
36 p. (*)
Eerdnins, B.D. Het liberalisme als grondslag van onze volksvrijheden.[S.1. : s.n.], [Ca. 19301.
8 p.
Eskes, J.A.O. Repressie van politieke bewegingen in Nederland : een
juridisch-historische studie over het Nederlandse publiekrechtelijke
Zwolle : Tjeenk
verenigingsrecht gedurende het tijdvak 1798-1988.
XIII, 643 p.
Willink, 1988.
2e, herz. dr., 3e dr.Evers, Chiel. Eenvoudige staatsinrichting.
Leiden : Stichting Burgerschapskunde, 1989.
64 p.
Evers, Chiel. De Tweede Kamer. 2e, herz. dr. Leiden : Stichting
(Basisboek)
Burgerschapskunde, Cop. 1989.
56 p.
Franssen, H.M. Hoofdzaken van de staatsinrichting van Nederland.Groningen : Wolters, 1963.
29 p.
Hirl, Lieselotte. Der organisierte Rechtsextremismus in den
Niederlanden nach 1945 unter besonderer Berüchsichtigung seiner
447 bi. (*)
Traditionen. Wien : [s.n.], 1987.
3e geheel herz. dr.D.J.
Klein
politiek
woordenboek.
Hoekstra,
Leiden : Stichting Burgerschapskunde, Nederlands Centrum voor
Politieke Vorming, cop. 1989.
32 p.
Hoogerwer! Andries. Verandering van politieke stelsels. Alphen aan
24 p. Inaugurele rede Nijmegen
den Rijn ; Samsom, 1969.
Huygens, W. Kentering en bezinning : gemeenschapssouvereiniteit als
universalistische, theoretische en ideologische grondslag voor
democratie en parlementair stelsel. Haarlem : Tjeenk Willink, 1936.[vi], 157 p. (*)
Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1988. Nijmegen
371 p. (*)
Katholiek Documentatie Centrum, 1989.
K ter Laan, 8 juli 1961 : verschenen ter gelegenheid van de
negentigste verjaardag van Nederlands volkskunde-nestor : aangeboden
door het Nederlands Volkskundig Genootschap, het Beraad voor het
Nederlands Volksleven en de in Neerlands Volksleven samenwerkende
organisaties I bijeengebracht door Tj.W.R. de Haan c.s.. Wassenaar
92 p. (*)
[Nederlands Volkskundig Genootschap], 1961.
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Knuvelder, Gerard. Vernieuwing van staatsbestel : essay over de
revolutie van rechts en de katholieke staatsleer. Hilversum : Brand,
1934.
179 p. (*)
Koithek, H. Het complot ontmaskerd of de taktiek der sociaaleen uitvoerig verslag van de twee beruchte
democraten
nachtvergaderingen te Amsterdam, na het eindigen der reuzenstrijd der
Nederlandsche arbeiders. Amsterdam : De Boer, 1903. 52 p. (*)
Kultuur van de politiek I red.: Simon Franke, Rutger Hageraats,
Amsterdam : De Populier, 1985.
88 p.Marijke Linthorst.
(Heimwee naar de toekomst ; 3)
Lenin, V.1. Briefwisseling van V.1. Lenin met Hollandse communisten.Moskou : Uitgeverij Progres, 1988.
79 p.
De leugens van het verraad-rapport. Amsterdam : De Boer, [1903]68 p. (*)
Liberal parties in Western Europe / ed. by Emil J. Kirchner.XX, 507 p.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1988.
Mierlo, J.G.A. van. Pressiegroepen in de Nederlandse politiek. 'sGravenhage : Stichting Maatschappij en Onderneming, 1988. 259 p. +
(SMO-boek)
Korte weergave (16 p.).
De Nederlandse kiezer : een onderzoek naar zijn gedragingen en
opvattingen I [samengest. door de Staatscommissie, voorz. J. Donner].
121 p. (*)
's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1956.
Omnien, A.F. van. De liberale kiezersvereniging "De Grondwet" te
Middelburg van 1858 tot 1880. [Middelburg] : [Koninklijk Zeeuwsch
128 p. (*)
Genootschap der Wetenschappen], [1981].
Op de grens van twee eeuwen : positie en perspectief van Nederland in
het zicht van het jaar 2000 / S.W. Couwenberg (red.). Kampen : Kok
310 p.
Agora, cop. 1989.
Opstand der burgers : de Franse Revolutie na 200 jaar / S.W.
Couwenberg (red.). Kampen : Kok Agora, cop. 1988. 240 p. (Civis
Mundi brochurereks)
Oudegeest, J. De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in
2 dl. (*)
Amsterdam : N.V.V., 1926-1932.
Nederland.
Oudegeest, J. Naar den opgang. Amsterdam: Van Looy, 1924. 104 P.
(*)
Panebianco, Angelo. Political parties : organization and power.Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1988. viii, 318 p.(Cambridge studies in modern political economies)
Nijmegen : Centrum voor parlementaire
Politiek(e) opstellen 8-9.
geschiedenis, 1988-1989 (*)
Portegijs, Nico. Politieke partijen. 2e herz. dr. Leiden : Stichting
(Basisboek) (*)
Burgerschapskunde, cop. 1988.
64 p.
Praag; M.M. van. De radicalen. Assen : Van Gorcum, 1939. 71 p.
(*)
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Putten, J. van. Ontevredenheid over politiek. Meppel : Boom, cop..
1971.
39 p.
Ramaer, J.C. Religie in verband met politiek in Nederland. Groningen:
145 p.
Van der Kamp, 1909.
Rapport van de commissie van onderzoek betreffende het verweer tegen
Amsterdam, [ca.
de stakings-wetontwerpen in Maart-April 1903.
19031.
272 p. (*)
Regeerakkoord 1989 : resultaat programmatische besprekingen
informateur Lubbers. 's-Gravenhage : SDU uitgeverij, 1989. 61 p.
Roode, Jan de. Jan de Roode 45 jaar : een keur uit zijn journalistieke
32 p. (*)
werk.
Amsterdam : De Arbeiderspers, 1931.
Ruud Lubbers : manager in de politiek / [red.] Arendo Joustra, Erik
van Venetië.
295 p. (*)
Baarn : Anthos, cop. 1989.
Socialisten in no nonsense-tijd I onder red. van Pim Fortuyn en Siep
240 P.
Stuurman.
Nijmegen : SUN, cop. 1987.
Spoormans, Huub. 'Met uitsluiting van voorregt' : het ontstaan van
liberale democratie in Nederland. Amsterdam : SUA, cop. 1988. IX,
310 p.
Tekenen voor vrede : het volkspetitionnement tegen de kruisraketten /
Bert Klanciermans (red.) [et al.]. Assen [etc.] : Van Gorcum, 1988.X, 150 P. (*)
Tussen steekproef en stembus : beschouwingen over
verkiezingspeilingen naar aanleiding van de discrepantie tussen de
peilingen en de verkiezingsuitslag van 21 mei 1986 / Rudi B. Andeweg
(red.).
Leiden : DSWO Press, 1988.
118 p.
(Sociaalwetenschappelijk perspectief ; [5])
Verkiezingsprogrrnma's 1989 : verkiezingen voor de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, 6 september 1989 I bijeengebr. en van een register
voorz. door I. Lipschits.
's-Gravenhage
SDU, 1989.
498 p.
Groningen : WoltersVis, Jan C.P.M. Politiek en democratie.
(124 p.)
Noordhoff, cop. 1988.
Docentenhandleiding.
Groningen : WoltersVis, Jan C.P.M. Politiek en democratie.
(269 p.)
Noordhoff, cop. 1988.
Een inleiding.
Vis, Jan. Politiek en democratie. Groningen : Wolters-Noordhoff, cop.
(102 p.)
1988.
Lees- en werkboek.
Vissering, G. De stakingen : een ernstig woord tot het Nederlandsche
volk.
Amsterdam : De Bussy, 1903.
30 p. (*)
Zielonka-Goei, Mei Lan. Uitzicht op de toekomst : de totstandkoming
van verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van
302 p. (*)
1986.
Delft : Eburon, 1989.
Zimmerman, A.R. De vakbeweging: het vraagstuk der naaste toekomst.
's-Gravenhage : Leopold, 1933.
21 p.
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2. PUBLIKATIES VAN OF OVER PARTIJEN
Antirevolutionaire Partij
De ARP en het onderwijsbeleid handleiding bij de diskussie over een
totaal-onderwijsbeleid.
's-Gravenhage
Stichting Kader- en
Vormingswerk ARP, [ca. 19751.
15 p. (*)
Berghuis, W.P. Kruispunt der historie.
's-Gravenhage
Antirevolutionaire Partij-stichting, [ca. 1960].
24 p. Openingsrede
gehouden in de vergadering van het A.R. Partij Convent van 12
november 1960 te Amsterdam. (*)
Beschrijvingsbrief van de Buitengewone Deputatenvergadering van de
Anti-Revolutionaire Partij : te houden op zaterdag 15 juni 1968 in 'De
Doelen" te Rotterdam. ['s-Gravenbage : s.n.], [ca. 19681. 8p. (*)
Besclirijviiigsbrief van de Deputatenvergadering van de AntiRevolutionaire Partij te houden op zaterdag 23 maart 1963 te Utrecht
in Tivoli.
's-Gravenhage : Centraal Comité van de AntiRevolutionaire Kiesverenigingen, [1963].
38 p. (*)
Beschrijvingsbrief voor de Buitengewone Deputatenvergadering op
woensdag 22 juni 1955 te Utrecht.
's-Gravenhage : AntiRevolutionaire Partijstichting, [1955].
62 p. (*)
Beschrijvingsbrief voor de Huishoudelijke (buitengewone)
Deputatenvergadering te houden op woensdag 10 januari 1934, des
voormiddags om 11 uur, in het gebouw "Tivoli" te Utecht.
'sGravenhage
Centraal Comité van de Anti-Revolutionaire
24 p. (*)
Kiesvereenigingen, [ca. 19331.
Boer, Hans de. Opdracht / [tekst Hans de Boer ; tek. Josephine
Jeannette].
Den Haag
ARJOS, Anti-Revolutionaire Jongeren
Studieklubs, [ca. 19751.
ongepag., [11 p.] (*)
Centraal Comité van de Antirevolutionaire Kiesverenigingen : ter
voorbereiding van de verkiezingsactie onzer partij met betrekking tot
de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 1952.'s-Gravenhage
Centraal Comité van Antirevolutionaire
Kiesverenigingen, 1952. (*)
Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesverenigingen : ter
voorbereiding van de verkiezingsactie onzer partij met betrekking tot
de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 1956.'s-Gravenhage
Centraal Comité van Antirevolutionaire
Kiesverenigingen, 1956. (*)
Colijn, H. De Overzeesche gewesten gedurende de laatste 25 jaar.[5.1.
s.n.], [Ca. 1936].
p. 490-515 (*)
3 A.R.J.O.S. studieschetsen.
[S.l. : s.n.], 19XX.
16 p. (*)
Gesprekken met Kuyper aantekeningen van A.W.F. Idenburg over
gesprekken met dr. A. Kuyper uit 1920 / J. de Bruijn (red.).-
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Amsterdam : Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme (1800-heden), 1989. 35 p. (Donum reeks ; 3) (*)
Houwaar1 Dick. De mannenbroeders door de bocht : herinneringen aan
en van dr. W.P. Berghuis, van 1956 tot 1968 voorzitter van de AntiRevolutionaire Partij.
Kampen
Kok, cop. 1988.
131 p.
Het Millioenplan II van de Antirevolutionaire Partij. ['s-Gravenhage
Antirevolutionaire Partij], [1947].
11 p. ()
Nota van de Onderwijscommissie van het College van Advies der AntiRevolutionaire Partij inzake het ontwerp van wet tot regeling van het
voortgezet onderwijs.
's-Gravenhage
Anti-Revolutionaire
Partijstichting, [1959].
(College
van
Advies der Anti14 p.
Revolutionaire Partij ; no. 14) (*)
Programma van de buitengewone Deputatenvergadering van de Antirevolutionaire Partij te houden op zaterdag 10 juni 1961 te Utrecht in
Tivoli / [Centraal Comité van Anti-revolutionaire Kiesverenigingen].'s-Gravenhage : ARP, [1961].
20 p. (*)
Puchinger, G. Colijn : momenten uit zijn leven.
Kampen Kok,
[1962].
204 p., [15] p. pl.
(Boeketreeks ; 33) (*)
Schouten, J. "Je maintiendrai" : rede van den Heer J. Schouten over de
onderwerp [i.e. ontwerp] overeenkomst van Linggadjati in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. 's-Gravenhage : Centraal Comité, [ca.
1946].
30 p.
Studieschetsen 1957. 's-Gravenhage Nationale Organisatie van A.R.
Jongeren Studieclubs, 1957, (*)
Verantwoorde emigratie.
's-Gravenhage : Antirevolutionaire
Partijstichting, [1951].
24 p. (*)
Verslag van de Buitengewone Deputatenvergadering der AntiRevolutionaire Partij, gehouden op 23 januari 1946 te Utrecht. [S.l.
s.n.], [ca. 19461.
40 p. (*)
Voor de Deputaten-vergadering van 1920 beschrijvingsbrief van het
Centraal-Comité aan de besturen der Antirevolutionaire
Kiesverenigingen
's-Gravenliage : Centraal Comité van
Antirevolutionaire Kiesverenigingen, [1920].
73 p. ( n')
Voor het Centralen Convent 1933 : voorstellen voor de verkiezing van
1933.
's-Gravenhage : Centraal Comité van Antirevolutionaire
Kiesvereenigingen, 1933. (*)
Voor het Centralen Convent 1937 : voorstellen voor de verkiezing van
1937.
's-Gravenhage : Centraal Comité van Antirevolutionaire
Kiesvereenigingen, 1937. (*)
Voor het Centralen Convent 1952 voorstellen voor de verkiezing van
1952.
's-Gravenhage : Centraal Comité van Antirevolutionaire
Kiesvereenigingen, 1952. (*)
Voorstel van het Centraal Comité tot reorganisatie der Antirevolutionaire Partij te behandelen op de Deputaten vergadering op
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's-Gravenhage : Anti-revolutionaire
woensdag 22 juni 1955.
30 p. (*)
Partijstichting, [1955].
Voorstellen voor de Deputatenvergadering van 23 januari 1946 en het
voorstel van de candidaatsteffing voor de Kamerverkiezingen 1946, dat
evenwel eerst op de Deputatenvergadering van 2 april 1946 zal worden
behandeld. 's-Gravenhage : Centraal Comité van Antirevolutionaire
Kiesvereenigingen, [Ca. 1946]. (*)
Het vraagstuk van de Republiek der Zuid-Molukken en de Ambonezen.'s-Gravenhage : Anti-Revolutionaire Partij-Stichting, [1959].
48 P.
(*)
-

-

-

-

Van de ARP verwierf het DNPP verder nog beschrijvingsbrieven van het
Centraal Comité aan de besturen der Antirevolutionaire
Kiesverenigingen uit de jaren 1933, 1937, 1946 en 1948.
Bond van Vrije Liberalen
Verkiezingsmanifest van den Bond van Vrije Liberalen / [het
Hoofdbestuur van den Bond van Vrije Liberalen : H.C. Dresselhuys,
voorz.
Eet al.]. 's-Gravenhage: Bond van Vrije Liberalen, 1918.' - 8
P.
-

...

Christen Democratisch Appèl
Bestuur met menselijke maat aanzet tot een nieuwe gemeentelijke
indeling in de provincie Groningen / CDA, Christen democratisch appèl.
[32] p.
Groningen : CDA Provincie Groningen, [1979].
Burgers en bestuurders samen verantwoordelijk : christendemocratische gemeentepolitiek in een verantwoordelijke samenleving I
CDA. Den Haag, 1989. 31 p. Model gemeenteprogram '90-'94.
CDA : een voorwaardenscheppend beleid : (commentaar van de CDA
Statenfractie op de Werkgelegenheidsnota 1977). [S,i. s.n.], [1977].8 p.
Discussienota milieubeleid / [Partijbestuur van het CDA]. [S.l. : s.n.],
31 p.
[1988].
Documentatie verkiezingen 1974. Den Haag : Christen Democratisch
1 bd. (versch. pag.)
Appèl, 1974.
Economische groei : een christen-democratische beschouwing / rapport
van een commissie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
J. Zijlstra (voorz,). [Deventer] : Van Loghum Slaterus, 1989. 100 p.
(Publikatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) (*)
Het functioneren van de gemeentelijke afdeling. Den Haag Stichting.
60 bi.
Kader- en Vormingswerk, CDA, [ca. 19881.
Gemeenten en buitenlands beleid : gezamenlijke notitie van de CDA-
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Tweede-Kamerfractie, de CDA-bestuurdersvereniging en de partij. Den
Haag : Vereniging van Christen-democratische gemeente- en
provinciebestuurders, 1988.
24 p. (*)
Helvoirt, C. van, & H.M. ten Napel. Politieke stromingen : liberalisme,
socialisme, christendemocratie.
Den Haag : Stichting Kader- en
Vormingswerk, CDA, [Ca. 1988].
35 bi.
Nieuw perspectief / CDA. Den Haag : CDA, 1977. 24 p. Bevat de
teksten van redevoeringen, gehouden op het derde CDA-congres, 10
december 1977, Amsterdam. Bevat: 'n Nieuw perspectief / P.A.J.M.
Steenkamp. Om de eenheid van het CDA / W. Aantjes. Resoluties CDAcongres.
Op het spoor van de verantwoordelijke samenleving : eindresultaat van
een CDA discussie.
[Den Haag] : CDA, [ca. 1988].
18 p.
Post, D. Gezondheidszorg.
Den Haag : Stichting Kader- en
Vormingswerk CDA, [ca. 1989].
(Praatstuk ; 25)
26 p.
Ruimte voor kwaliteit : rapport van een commissie van het
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA / A.M. Oostlander (voorz.)
[et al.]. 173 p. (Publikatie van het Wetenschappelijk Instituut voor
het CDA) (*)
Samen werken aan wonen : advies van de CDA-Werkgroep Volkshuisvesting aan de CDA-Tweede Kamerfraktie over het volkshuisvestingsbeleid in de jaren negentig. 2e dr. Den Haag : CDA, 1989. 46 p.
Vrede en veiligheid : vrede zonder onderwerping, veiligheid zonder
overmacht : rapport van een commissie van de wetenschappelijke
instituten van KVP, ARP en CHU / H.J. Neuman (voorz.)
[et al.].'s-Gravenhage : Centrum voor Staatkundige Vorming [etc.], 1979. 59
P. (*)
Voorlopige standpuntbepaling over de Beleidsnota Ruimtelijke Ordening
provincie Groningen door de CDA Statenfractie. Veendam : CDA
provincie Groningen, 19XX.
[10] p. (*)
Vrouwen in Europa in 1992 / CDA-Vrouwenberaad, Europese Volkspartij.
Den Haag : CDA-Vrouwenberaad, [Ca. 1989].
26 p.
Zuid Afrika : mensenrechten en buitenlands beleid / leden van de
Studiecommissie Zuid Afrika : H. de Haan (voorz.)
[et al.].[Deventer] : Van Loghum Slaterus, 1989. 144 p. (Publikatie van het
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA)
-
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Christen Democratische Unie

Langeveld, H.J. Protestants en progressief : de ChristelijkDemocratische Unie 1926-1946. 's-Gravenhage : SDU, 1988. X, 560
P.
-

204

-

Christelijk Historische Unie

CHU : beknopte informatie- en adressengids 1976. 's-Gravenhage
Christelijk Historische Unie, 1976.
93 p.
Jonge volwassenen, jonge kiezers, mondige mensen.
[S.l.]
Christelijk-Historische. Unie, [ca. 19721.
16 p. (*)
-

-

-

-

Communistische Partij van Nederland

CPN : strijdbaar, ook met Groen Links I [Elli Izeboud, Nico Schouten].
[S.l. : s.n.], [1989].
3 bl. (*)
Het CPN-program in kort bestek : samenvatting van het
partijprogramma "Machtsvorming voor een socialistisch Nederland".Amsterdam : CPN, 1985.
([CPN-brochures] ; nr. 52)
11 p.
Discussie-grondslag voor het eerste punt op de agenda van het 17de
congres van de CPN : goedgekeurd door het Partijbestuur van de CPN
op zijn zitting van 22-23 Januari 1955. [S.l. : s.n.], [ca. 19551. 47 p.
(*)
Geugjes, Siep. Voorwaarts en niet vergeten : de Nederlandse
vakbeweging van koude oorlog naar het, jaar 2000.
Amsterdam
Stichting Vorming en Scholing v.d. CPN, 1987.
65 p.
Groot, Paul de. Dertig jaar strijd en de nieuwe perspectieven.Amsterdam: Brochurehandel CPN, 1975. 15 p. Rede op de zitting van
het Partijbestuur van de CPN van 11 en 12 januari 1975. (*)
Izeboud, Elli. Zeventig jaar CPN : manifestatie 30 oktober 1988,
Meervaart, Amsterdam. Amsterdam : Brochurehandel CPN, 1988. 12
([CPN-brochures] ; no. 60)
p.
Manifest voor een werkelijk sociale politiek : sociaal
kernpuntenprogram CPN 1988/1989. Amsterdam: Brochurehandel CPN,
1988.
8 p.
Nu alle kernwapens weg!. Amsterdam : Brochurehandel CPN, 1987.(CPN informatie ; no. 60) (*)
11 p.
Positieve aktie in je afdeling : resultaten enquête / [Werkgroep
Positieve Aktie, CPN]. [S.!.] : Emancipatieprojekt CPN, 1989. [8] p.
(*)
Steun het ANC voor een vrij, democratisch en niet-racistisch ZuidAfrika / [samengest. door de Zuid-Afrika Werkgroep van het
partijbestuur van de CPN: Henk Hoekstra (voorz.)
[et al.].Amsterdam : Brochurehandel CPN, 1988. 24 p. ([CPN-brochures]
no. 61) (*)
Tot de strijd ons geschaard : beeldverhaal over het communisme in
Nederland / [samengest. door Jeroen de Vries et al.]. Amsterdam
Pegasus, cop. 1979.
[212] P.
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Democraten 66

Ambtenaar en politicus : twee handen aan het stuur van de
samenleving? / red.: D.A. van der Hoeven [et al.]. 's-Gravenhage
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, [1989]. 160 p. (Publikaties
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 ; nr. 72)
Basisnota sociaal en cultureel welzijnsbeleid / nota van de werkgroep
CRM van D66. [S.1.} : Stichting wetenschappelijk bureau D'66, 1974.11 bl. (*)
Het beleid van zeehavens en het Europees zeehavenbeleid : nota / van
een subwerkgroep van de Werkgroep Europa van de Stichting
Wetenschappelijk bureau D'66. Den Haag: Stichting Wetenschappelijk
bureau D'66, 1975.
26 p. (*)
D'66 en de woningbouw : een geactualiseerd overzicht van de
standpunten met betrekking tot het volkshuisvestingbeleid voorkomend
in het politiek programma, het Beleidsplan (1971-1975) en Keerpunt '72,
voor zover dit voor D'66 geen compromis inhoudt / Werkgroep
volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke ordening.
Gravenhage : Stichting wetenschappelijk bureau D'66, 1973. 14 p.(Rapport. Werkgroep volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke
ordening ; 5)
D66 op weg naar 2015 : een discussiebundel naar aanleiding van de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening / onder red. van Ina Klaasen, Peter
Schouten. ['s-Gravenhagel : Stichting Wenschappelijk Bureau D66,
1988.
(Ter discussie ; 18)
90 p.
D'66 : programma van de politieke partij Democraten '66. 3e dr.[Amsterdam : s.n.], [ca. 1966].
51 p.
D'66 : programma van de politieke partij Democraten '66. Se, gew. en
geh. herz. dr.
[Amsterdam : s.n.], 1970.
94 p.
Discussie nota technologische ontwikkeling en de Nederlandse
samenleving. 2e uitg. Eindhoven : Landelijke werkgroep technologie
van D'66, 1969.
17 p. (*)
Discussiedag 22 mei 1976 / J.F. Glastra van Loon, A. Riemen, M. van
Baarsel
[et al.]. Den Haag : Stichting Wetenschappelijk Bureau
D'66, 1976.
(Discussiestukken ; A 20) (*)
23 p.
Discussienota onderwijsbeleid / Landelijke politieke werkgroep
onderwijs en wetenschappen van D66. [5.1.] : D'66, 1968. Dl. 1:
Het niet-wetenschappelijk onderwijs. (*)
Does de Willebois, J.L.J.M. van der. Ondernemingsdemocratie.
Gravenhage : Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66, 1976. 15 p.(Discussiestukken / Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 ; A 12) (*)
De drie fasen van een wetenschapsbeleid. Eindhoven : Landelijke
werkgroep technologie D'66, 1971.
6 p. (*)
'Drug" nota / D'66.
[S.l.] : D'66, 1971.
10 p. (*)
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Economische groei in het licht van de milieu-problematiek
interimrapport / [nota van de Werkgroep Economische Struktuurpolitiek
van D'66]. Amsterdam: Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66, 1973.
21 bl. (*)
Energie op een laag pitje : naar een rationeler gebruik van energie I
Den Haag : Stichting Wetenschappelijk
[voorw. door E. Nypels].
40 p. (*)
Bureau D66, 1974.
Europese veiligheid: nota van de Subgroep Europese Veiligheid van de
Amsterdam : Stichting
werkgroep Buitenland van D'66.
39 p. ()
wetenschappelijk bureau van D66, 1973.
's-Gravenhãge
Glastra van Loon, J.F. Maatschappij-analyse.
14 p.Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, 1976.
([Discussiestukken] / Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 ; A 11)
(*)
Glastra van Loon, J.F. Ondernemingsgewijze productie en sociaal
ondernemerschap. 's-Gravenhage : Stichting Wetenschappelijk Bureau
D'66, 1976. 18 p. (Discussiestukken / Stichting Wetenschappelijk
Bureau D'66 ; A 16) (*)
Gruyters, J.P.A. Profileren en organiseren. [S.!. : s.n.], [1973]. Div.
pag. (*)
Halm, Jan. Abortus : een oriënterende beschouwing. Amsterdam [etc.]:
32 p. (*)
Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66, [1975].
De haven van Amsterdam : nota van de D'66-fractie van de
gemeenteraad van Amsterdam I werkgroep Zeehavenbeleid van de
[Den Haag : Stichting
Stichting wetenschappelijk bureau D'66.
15 p. (*)
wetenschappelijk bureau D'66], 1974.
Industriebeleid I Werkgroep Technologie, Stichting Wetenschappelijk
15 p.[Hoofddorp] : SWB D66, [1976].
Bureau D'66.
(Discussiestukken ; A 14) (*)
Interim nota globale structuurschets gezondheidszorg I van de subgroep
Structuur Gezondheidszorg uit de Open Werkgroep Volksgezondheid van
de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66. Amsterdam : Stichting
div. pag. (*)
wetenschappelijk bureau van D'66, 1974.
's-Gravenhage
Jansen, F.L. Werk maken is werk willen maken.
Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66, 1989. 96 p. (Publikaties
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 ; nr. 71)
Lange, Jan de, & R. van Leeuwen. Een markt voor D66.
Gravenhage : Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, 1976. 12 p. (*)
Marissing, J.G.M. van, & A. Martini. De toekomst van de grote stad.'s-Gravenhage : Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66, 1976. 14 p.(Discussiestukken I Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 ; A 15) (*)
Mogelijkheden en moeilijkheden voor open deelneming in onze
Eindhoven : Landelijke werkgroep
technologische maatschappij.
3 p. (*)
technologie van D'66, 1969.
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Naar een effectief milieubeleid : proeve van een overzicht van
wenselijke maatregelen ter bescherming van het milieu : nota /
uitgebracht door de Werkgroep Milieubeheer, Gezondheidsbescherming en
Technologie van de Stichting Wetenschappelijk Bureau van D'66.Amsterdam : Stichting Wetenschappelijk Bureau van D66, 1974. 20 p.
(*)
Nota over de oprichting van een Centrum voor Toekomstonderzoek.[S.i.} : D'66, 1969.
8 p. (*)
Nota structuuronderzoek bouwnijverheid / Werkgroep volkshuisvesting,
bouwnijverheid en ruimtelijke ordening van D'66. [Sd.] : D'66, 1974.6 bl. (*)
Nypels, E. De omvang van de collectieve voorzieningen / bijdr. B.
Nypels aan het debat in de 2e Kamer over de 'Regerings nota over het
te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de
werkgelegenheid'. 's-Gravenhage : Stichting Wetenschappelijk Bureau
D'66, 1976.
23 p. (*)
Nypels, E. Op weg naar bewonerszelfbestuur / inbreng van E. Nypels
bij het debat in de Tweede Kamer in februari 1975 over de wijziging
van de wettelijke regeling van de positie van de
woningbouwcorporaties in de Woningwet. 's-Gravenhage : Stichting
16 p.(*)
Wetenschappelijk Bureau D'66, 1975.
Nypels, B. De wet op de ondernemingsraden : bijdrage van het lid B.
Nypels aan het debat over wetsontwerp 13 954 Herziening Wet op de
Ondernemingsraden, 15 maart 1977. Heruitg. Den Haag : Stichting
wetenschappelijk bureau D'66, 1979.
8 p. (*)
Pensioenvoorziening in Nederland / rapport van de Sociaal economische
werkgroep D66. [S.l.] : Sociaal economische werkgroep D'66, 1970.17 p. (*)
Plan voor een warmte-isolatie project in Nederland : nota / van de
Subgroep Energie van de Werkgroep Milieu, Gezondheidsbescherming en
Technologie van D'66. Amsterdam: Stichting Wetenschappelijk Bureau
van D66, 1973.
13 bi. (*)
Pre-advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht /
Landelijke sociale en economische werkgroep ; hoofdgroep
democratisering arbeidsbestel.
[Amsterdam] : Wetenschappelijke
stichting van D'66, 1968. Dl. 2: Ondernemingsraad of personeelsraad.
(*)
Provinciaal programma / D'66. Amstelveen : D'66, [ca. 1970]. ['T] p.
(*)
Rapport betreffende abortus provocatus / Landelijke werkgroep
bestudering abortus vraagstuk. Amsterdam : D'66, 1970. 9 P.
Rapport ziektekostenverzekering.
Den Bosch : Werkgroep
ziektekostenverzekering van D'66, ca. 1969.
5 p. (*)
Het subsidiebeleid van de gemeente Groningen / nota van de
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Eo

gemeenteraadsfractie van D'66. [Groningen] : Werkgroep D'66, [1971].
11, 13 p. (*)
's-Gravenhage : Stichting Wetenschappelijk Bureau
Ter discussie.
Bevat: Inkomenspolitiek en de groeiende
D'66, 1976.
14 p.
collectieve sector in een democratische markteconomie I E. Nypels
Maak een begin met wederkerend onderwijs / H. Veenhuys ; Komt
milieubeheer achteraan? / Ineke Lambers. (*)
Utrecht, stokoud, springlevend : het gemeenteprogramma voor Utrecht
van de politieke partij Democraten '66 voor de zittingsperiode van de
gemeenteraad 1978 1982. Utrecht : D'66, [ca. 1978]. 58 p. (*)
Van oliecrisis op weg naar een optimaal energiebeleid : nota / van de
Subgroep Energie van de werkgroep Milieu, Gezondheidsbescherming en
Technologie. Amsterdam : Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66,
14 bl. (*)
1973.
[S.l.} : Landelijke
Verdient de monumentenzorg meer aandacht?.
9 p. ('i')
werkgroep ruimtelijke ordening D66, 1969.
Vervolg-memorandum betreffende de voorstellen van de Tweede
Kamerfractie van D'66 tot verbetering van de inspraakprocedures bij
de ruimtelijke ordening, gedaan bij de behandeling van de
regeringsnota over de openbaarheid bij de voorbereiding van het
ruimtelijk beleid (12.006) op 4 februari 1974 I deze voorstellen werden
ontworpen in samenw. met de Werkgroep Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66,
Den Haag : Stichting
na raadpleging van Prof. Mr. J. Wessel.
13
bl.
(*)
Wetenschappelijk Bureau D'66, [1974].
Voorhoeve, Joris J.C. Verbetering van de Verenigde Naties : nota van
de secretaris van de landelijke werkgroep-buitenland van D'66. Den
Haag : [s.n.], 1970.
11 p.
Vraag en antwoord : informatiemap ten behoeve van de politieke
scholingscursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen I [medew.
et al. ; eindred. Ruud Stam]. [Den Haag]
Laurens Jan Brinkhorst
22 p. (*)
Stichting Wetenschappelijk bureau D'66, 1978.
Den Haag
et
al.].
Een wereld in verandering / [H.K. Boswijk
(Publikaties
127
p.
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, 1988.
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 ; nr. 70)
Wolifensperger, G.J. Het triale bestel : een actualisering van de D66
visie op het Nederlandse televisiebestel / [G.J. Wolifensperger, P.H.
[Den Haag] : Stichting
Frankfurther, L. van der Meulen].
(Publicaties van de
Wetenschappelijk Bureau D66, 1988.
48 p.
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 ; nr. 69)
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Democratisch Socialisten '70

Adressenlijst DS'70.

-

Amsterdam : Democratisch Socialisten '70, [ca.
209

19731.

-

1 bd. (ongepag.) (*

Gereformeerd Politiek Verbond
Haasdijk, Th. Een vaste burcht : basisboek voor de politiek van het
GPV. Barneveld De Vuurbaak, 1989. 192 p. (Publikatie van de
Groen van Prinsterer Stichting ; nr. 60) (*)
Mensenrechten wereldwijd : een gereformeerde politieke visie I B. Bos
[et al.]. Barneveld : De Vuurbaak, 1989. 119 p. (Publikatie van
de Groen van Prinsterer Stichting ; nr. 61) (*)
Statuten en reglementen I Gereformeerd Politiek Verbond, Groen van
Prinsterer Stichting, Stichting Mandaat.
Amersfoort GPV, 1989.41 p. (*)
-

-

-

-

-

-

Groen Links
Sterft gij oude vormen en gedachten : Groen Links en een andere
politieke cultuur / [red. Bas Elfrink, Rik Grashof, Maarten van
Poelgeest].
[S.l.]
Groen Links, [1989].
[26] p. (*)
-

-

Humanistische Partij
Documenten / Humanistische Internationale.
(*)

-

[S.l. s.n.], 1989.

-

42 p.

Katholieke Volkspartij
Beschouwingen en aanbevelingen terzake van het ontwerp nieuwe
woningwet rapport van de Commissie-Van Banning. 's-Gravenhage
Centrum voor staatkundige vorming, [1957]. 27 p. (Centrum voor
Staatkundige vorming ; nr. 87) (*)
Blauwdruk voor de zeventiger jaren : schets van het beleid, dat de
KVP vanuit haar christelijke visie op mens en samenleving wil voeren.
's-Gravenhage
Secretariaat KVP, 1969.
32 p.
Defensie in de jaren '70 : rapport van een commissie van het Centrum
voor Staatkundige Vorming / [door Th.E.E.H. Mathon
et al]. 'sGrâvenhage
Centrum voor Staatkundige vorming, 1972.
102 p.
De Duitse kwestie : rapport van een commissie van het Centrum voor
Staatkundige Vorming, aanvaard door het partijbestuur van de
Katholieke Volkspartij op 28 nov 1970 / S.Th. van Bijsterveld, voorz.Den Haag : Centrum voor staatkundige vorming, 1970,
52 p.
H.J.A.M. Schaepman
(1844-1903) / onder red, van J. Meijer.Hilversum Polygoon, [ca. 19591. 19 p. (Podium der politici ; dl. 3)
(Polygoon filmstrip ; 238) (*)
-
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-

Herinneringen aan Marga Klomp6 I onder red, van Michel van der Plas.
166 p.
[Baarn] : Arbor, cop. 1989.
Onze staatsinrichting. 7e dr. Den Haag : Katholieke Volkspartij,
112 p. (*)
1953.
Overheid en openbare zeden / voorz. van onderzoekscommissie van het
Centrum voor Staatkundige Vorming: C.Ch.A. van Haren.
27 p.Gravenhage : Centrum voor Staatkundige Vorming, 1950.
(Centrum voor Staatkundige Vorming ; 22) (*)
Richtlijnen en organisatieschema voor de jongerengroepen in de K.V.P.
[S.l.] : K.V.P., [ca. 19641.
11 p.
Romme, C.P.M. Katholieke politiek. Utrecht [etc.] : Het Spectrum,
87 p. (*)
1953.
's-Gravenhage : Algemeen secretariaat der K.V.P.,
Samenwerking.
46
p.
(*)
1946.
Schllchting, L.G.A. Volk en volksvertegenwoordiging : tekst van de
inleiding gehouden in de jaarvergadering van de bestuursraad van het
Centrum voor Staatkundige Vorming op 23 mei 1964. 's-Gravenhage
Centrum voor Staatkundige Vorming, 1964. 16 p. (Geschrift ; nr.
129) (*)
Het tekort aan hulp in de huishouding : mogelijkheden tot verbetering
van de toestand. 's-Gravenhage : Centrum voor Staatkundige Vorming,
12 p. (*)
1949.
Van spijtstemmers tot KVP-radicalen I. [samengest. door M. van
Utrecht : Lumax, 1967.
Hulten].
64 p.
Veldkamp, G.M.J. Problemen van onze democratie : tekst van de
inleiding, welke Z.E. staatssekretaris G.M.J. Veldkamp gehouden heeft
tijdens de KVP-bijeenkomst te Berg en Dal. Den Haag : KVP, 1959.18p,(*)
Wettelijke regeling van de werkstaking / [rapport van een commissie
'5ingesteld door het Centrum voor Staatkundige Vorming].
23 p.Gravenhage : Centrum voor staatkundige vorming, [1961].
(Centrum voor Staatkundige Vorming ; nr. 112)
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Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond'

De Vrijheidsbond en de openbare school.

-

[S.l.] : [s.n.], [1925]. 14 p.
-

Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland

En gij, middenstanders? I [Nationaal-Socialistische Beweging in
[S.l. : s.n.], [ca. 19371.
8 p.
Nederland].
-

-
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Nederlandse Middenstandspartij

Partijverôudering, haar oorzaken en (socialistische) gevolgen : een
rapport over de communicatie tussen partij en kiezer uitgebracht door
de Nederlandse Middenstandspartij. Amsterdam : [s.n], 1971. 19 p.
(*)
-

-

Neutrale boeren- en plattelanders partij

Venema, F. De neutrale boeren- en plattelanders partij.
Venema, [ca. 19681.
71 p. (*)

Eefde : F.

-

-

Onafhankelijke Socialistische Partij

Duijs 1933 of november 1918?.
Amsterdam : Onafhankelijke
Socialistische Partij, 1933.
16 p. (*)
-

-

Pacifistisch Socialistische Partij

Herman Gorter : een revolutionair socialist in politiek Bussum. 3e
[ongew.] dr. Bussum : PSP Afdeling Bussum/Naarden, [1983]. 63 p.
Jong Fokke de. Op weg naar een schone toekomst. Amsterdam
Wetenschappelijk Bureau PSP, [1989].
47 p.
Voor een toekomst zonder NAVO : een pleidooi voor ontwapening en
vergaande samenwerking tussen Oost en West / [PSP]. Amsterdam
Stichting Wetenschappelijk Bureau van de PSP, [1989].
77 p.
-

-

-

-

-

-

-

Door middel van een schenking verkreeg het DNPP verder nog
partijraadstukken uit de jaren 1968-1970, 1975-1988.
Partij van de Arbeid

Acker, Hanneke. Sexueel geweld tegen vrouwen.
Brussel
Socialistische Fractie, Europees Parlement, 1986. 1 bd. (ongepag.)
Adresboekje / Partij van de Arbeid. Amsterdam-West : Partij van de
Arbeid, 1947.
88 p. (*)
Advies van de 'Commissie van zes' aan het permanent overlegorgaan van
PvdA, D'66 en PPR / [adviesgroep ingesteld door overlegorgaan van de
PvdA, D'66 en PPR: C. de Galan
et al.]. [S.l. : s.n.], 1972. 45 p.
(*)
Allemaal samen : notitie over de arbeidsmarktpositie van etnische
groepen / onder red, van Lolke van der Heide.
Amsterdam
Commissie etnische groepen, Partij van de Arbeid, 1988. 39 p. (*)
Amsterdam 1974-1978 : programma voor de gemeentepolitiek.-
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60 p. (*)
Amsterdam : Partij van de Arbeid, 1973.
De A.R. Partij en de C.H. Unie I Partij van de Arbeid. Amsterdam
21 p. (*)
Partij van de Arbeid, [ca. 19551.
Banning W., A.A. van Ameringen & J.M. den Uyl. Liberalisme en
socialisme. Amsterdam : Dr. Wiardi Beckman Stichting, 1956. 56 p.
(Rapport I Dr. Wiardi Beckman Stichting) (*)
Blom, Rik, & Jim Schuyt. (Voor)uitzicht op een lokaal
volkshuisvestingsbeleid. Amsterdam : Centrum voor Lokaal Bestuur
90 p. (*)
van de Wiardi Beckman Stichting, 1989.
Brussel : Socialistische
Bouwstenen voor een menselijk Europa.
71 p. (*)
Fractie Europees Parlement, 1988.
Congres over gemeentepolitiek te houden op Zaterdag 12 October 1946
in het gebouw Bellevue, Marnixstraat, Amsterdam, aanvang 10 uur
[et al.]. Amsterdam : Partij van
prae-adviezen I van: J. in't Veld
de Arbeid, Sectie Gemeente en Provincie van de Dr. Wiardi Beckman61 p. (*)
Stichting, [ca. 19461.
Delcour, Marleen. Twintig jaar Evert Vermeer Stichting, 1967-1987.Amsterdam : Evert Vermeer Stichting, 1988.
84 P.
Demokratisch-socialisme in Nederland: over de beginselen van de PvdA
I [onder red. van Wouter Gortzak]. Amsterdam, 1977. 287 p. (*)
Brussel : Socialistische Fractie, Europees
Energieprogramma.
Parlement, 1988.
24 p.
Europa plus : een sociaal twee-en-negentig I red. en samenst. Nicole
61 p.
Amsterdam : Anne Vondeling Stichting, 1989.
Lucas.
The future of democratic-socialism in Europe I publication of the
Socialist group in the European Parliament, Dutch delegation.168 p.
Amsterdam : Wiardi Beckman Foundation, 1988.
De gekozen burgemeester / [samenst.: een werkgroep van de Dr. Wiardi
et al.].Beckman Stichting bestaande uit: A. Hoogerwerf (voorz.)
Amsterdam : Partij van de Arbeid, 1970.
26 p.
: nieuwe afdeling / samenstelling Eelko van den
Een goed begin
Boogaard. Amsterdam : Jonge socialisten in de PvdA, 1988. 22 p.
(*)
De grote steden, hun stadsgewesten en het compacte-stadbeleid.Amsterdam : Wiardi Beckman Stichting, 1988.
94 p.
Hajer, Maarten A. De stad als publiek domein. Amsterdam : Wiardi
Beckman stichting, 1989.
73 p. ('i')
Honderd over groen : een plan van aanpak voor een schoner milieu.54 p.
[Amsterdam : Partij van de Arbeid], [1989].
In dienst van het gehele volk : de Westeuropese sociaal-democratie
[et al.].tussen aanpassing en vernieuwing : 1945-1950 / Jan Bank
177 p.
Amsterdam : Bakker, 1987.
Infomap ombudswerk '83 / Functionele Werkgroep Ombudswerk. Den
56 p. (*)
Haag : Funktionele werkgroep Ombudswerk, 1983.
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Introductiecursus / samenstelling Eelko van den Boogaard. Amsterdam:
Jonge socialisten in de PvdA, [1988]. Dl. 3e: Afval (*)
Kadt J. de. De politiek der gematigden : een open wereld voor de
jaren zeventig. Amsterdam : Van Oorschot, cop. 1972. 596 p. (*)
De katholiek en zijn partij / Partij van de Arbeid. Amsterdam
Partij van de Arbeid, [ca. 1956].
49 p. ()
De Katholieke Volkspartij.
[Amsterdam] : Partij van de Arbeid,
[1951].
30 p. (*)
Kwaliteit in discussie : woningbouw onder invloed van bezuinigingen en
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Molendijk, H. Nieuwe tijden nieuwe taken! : voor en in de gemeente
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Muntingh, Hemnio. Milieu in Europees socialistisch perspectief.[Brussel] : Socialistische fractie van het Europees parlement, 1989. 64
P.
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58 p. (*)
PvdA, [1987].
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armsten I [eindred.: C. Paulien van den Tempel, René Cuperus en Jan
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P.
Parlementaire beïnvloeding I samenstelling Eelko van den Boogaard en
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fascisme in de EG.
Parlement, 1987.
44 p.
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[S.l. : s.n.], [1959].
van 1948-1958.
De toekomst van de stad : verslagen van de conferentie georganiseerd
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Structuurplan Noorden des Lands nader belicht / Partij van de Arbeid,
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kentering van de tijd. Amsterdam : De Arbeiderspers, cop. 1988.272 p., [20] p. foto's.
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januari 1967 Verkiezingscongres / Partij van de Arbeid. [S.l.] : Partij
van de Arbeid, [ca. 19671.
222 P. (*)
Vooraf: [jongerenprogram] / FJG. Amsterdam : FJG, [ca. 1979]. 39
(FJG-brochure ; nr. 10)
p.
Vrede en veiligheid en Europa : defensienota / PvdA Tweede
Kamerfractie.
Den Haag : [s.n.], 1987.
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[Brussel] : Socialistische fractie
Europees parlement, [ca. 19881.
58 p. (*)
25 jaar Plan van de arbeid / [Fr. de Jong
et al.]. Amsterdam
Arbeiderspers, 1961.
104 p.
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[et al.].
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85 p.
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Jonge Socialisten in de PvdA, [1989].
Zeeuw, Friso de. Gemeentelijk grondbeleid, een wegwijzer. Amsterdam:
Centrum voor Lokaal Bestuur van de Wiardi Beckman Stichting, cop.
105 p.
1988.
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Amsterdam : Partij van de Arbeid, [1959].
Wie, wat, waar, hoe / Jonge Socialisten in de PvdA.
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Nota chemisch afval / uitgebr, door de PPR Werkgroep Milieu en
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et al.]. [Amsterdam] : Studiestichting
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Waitmans, Henk. Politieke fragmenten : het buitenlands beleid en de
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et al.].
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grenzen / [bijdr. van: Alexander de Roo
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Bergen verzetten : naar een sociaal en ecologisch Europees
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et al.].
Brussel : Regenboogfractie in het
van: Coen Teulings
Europees Parlement, 1989. 26 p. (Discussiedagboek ; nr. 3) (*)
-

...

-

...

-

-

-

-

...

-

-

-

...

-

-

...

-

-

Reformatorische Politieke Federatie
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34 p. (*)
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31 p. (*)
De Boer, [ca. 1905].
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

219

Resocidem (pseud. van J.H. Scheps). Over de mogelijke ontwikkeling
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gemeentepolitiek in den Gemeenteraad van Dordt, 1901-1926.112 p.
[Dordrecht] : Afd. Dordrecht der S.D.A.P., 1927.
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1988.
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de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij,
gehouden te Utrecht op 25 februari 1989.
Waal, L. van der. SGP, RPF, GPV in het Europees parlement
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GPV, 1988.
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Voor vrede en socialisme : resoluties van het VCN: partij van
communisten in Nederland.
[S.l. : s.n.], [1987].
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7 november 1987, een historische dag : communisten op weg naar
et al.]. Amstelveen : 7
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november initiatief, [1987].
42 p. (*)
-

-

-

...

-

Vrijzinnig Democratische Bond
[S.l. : s.n.],
Propagandaboek van de vrijzinnige concentratie 1913.
94 p. (*)
[1913].
2e dr.Treub, M.W.F. Oorlogstijd : herinneringen en indrukken.
xii, 402 p.
Haarlem : Willink, 1917.
Treub, M.W.F. Vragen van dezen tijd. Haarlem: Tjeenk Willink, 1919.
[viii], 152 p. (*)
Vrijzinnig-Democratische Bond : gedenkboek 17 Maart 1901-1926 /
comm. van red.: D. van Embden [... et al.]. 's-Gravenhage : Van
Stockum, [ca. 1926]. VIII, 184 p., [14] bl. p1. (*)
-

-

-

-

-

-

-

-

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Bergh, Sidney J. van den. Een liberale visie op de buitenlandse handel:

redevoering te houden voor de Liberale Sociëteit te Leeuwarden op 18
[S.l. : s.n.], 1969.
13 bl. (*)
april 1969.
Het eigen risico in de ziekenfondsverzekering / [rapport samengest.
door de Commissie Sociaal Beleid van de Prof. Mr. B.M.
Teldersstichting].
's-Gravenhage : Nijhoff, 1967. viii, 20 p.(Geschriften van de Prof. Mr, B.M. Teldersstichting ; 16) (*)
Gemeentelijk inkomensbeleid : een discussie / opgesteld door de
Werkgroep Gemeentelijk Inkomensbeleid van de Vereniging van Statenen Raadsleden van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 'SGravenhage : Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD, 1988.
18 bi.
-

-

-

-

-

-
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Het huurvraagstuk = le problème des loyers = the rent problem / [L.S.
Nijhoff, 1955. vii, 104 p.Godefroi
et al.].
's-Gravenhage
(Geschriften van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting ; 1) (*)
Lokaal liberaal negentig : leidraad gemeenteprogramma 1990-1994 /
tekst opgesteld door de Commissie Gemeenteprogramma 1990. Vereniging
van Staten- en Raadsleden van de VVD. ['s-Gravenhage] : Haya van
Somerenstichting, 1989.
64 p.
Ontwikkelingen in de sociale verzekering I [Commissie Sociaal Beleid].'s-Gravenhage : Nijhoff, 1965. 21 p. (Geschriften van de Prof. Mr.
B.M. Teldersstichting ; 12) (*)
Ouderenbeleid / opgesteld door de werkgroep ouderenbeleid van de
Vereniging van Staten- en Raadsleden van de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie. 's-Gravenhage Vereniging van Staten- en Raadsleden
van de VVD, 1987.
28 p.
Programma voor de verkiezing van de Gemeenteraad Leeuwarden 1978.Leeuwarden VVD, 1978.
19 p. (*)
Rapport inzake het functioneren van de Partijraad. [S.1.] VVD,
[1988].
35 p.
Sociale wetgeving : misbruik, oneigenlijk gebruik, nieuwe wegen /
[rapport uitgebracht door een commissie van voorbereiding ; onder
voorzitterschap van W. Verweij]. 's-Gravenhage Nijhoff, 1972. 58
(Geschriften van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting ; 22) (*)
p.
De toekomst van de parlementaire democratie : bundel artikelen ter
gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de JOVD / met bijdr. van W.
Drees Sr. [et al.].
Amsterdam : Jongeren Organisatie, Vrijheid en
Democratie, 1979,
111 p. ()
Tussen hoop en vrees : beschouwingen over de veiligheid van WestEuropa / C.D. Barkman
[et al.]. 's-Gravenhage Prof. Mr. B.M.
Teldersstichting, 1989. VII, 140 p.
(Geschrift / Prof. Mr.. B.M.
Teldersstichting ; 68)
...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

...

-

-

3. TIJDSCHRIFTEN
(NIEUWE ABONNEMENTEN EN OUDE JAARGANGEN)
Algemeen

Ada ' Politica 'tijdschrift voor politicologie. Jrg. 8 (1973), nr. 3 ; jrg. 9
(1974) (*)
Politiek Overzicht. 1971, nr. 102 ; 1972, nr. 1, 10 ; 1973 compleet (*)
'

Anti Revolutionaire Partij
Nederlands(ch)e Gedachten : officieel orgaan ten dienste van de. Antirevolutionaire partij, haar propaganda- en haar jongeren studieçlubs
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Jrg. 2 (1945/46) nr. 4, 5, 7-11, 13, 15, 18 ; jrg. 3 (1947) nr. 11 ; jrg. 4
(1948) nr. 5-17 ; jrg. 5 (1949) jrg. 11 (1955) ; jrg, 31 (9175) nr. 38
jrg. 32 (1976) nr. 3, 29/30 ; jrg. 33 (1977) nr. 17, 20, 44 (*)
-

Democraten 66

Peperbek : onafhankelijk politiek maandblad. Jrg. 8 (1974/75) ; jrg. 10
(1977) (*)
Evangelische Volkspartij

Schering en inslag een uitgave van de Stichting Vorming en Scholing
(E.V.P.). Nr. 1 (1988)
-

Katholieke Volkspartij

Katholiek Staatkundig Maandschrift. Jrg. 7 (1953/54) nr. 10 (*)
Politiek perspectief. Jrg. 1 (1972) nr. 2-5
Partij van de Arbeid

Jonge socialisten in de PvdA. Jrg. 2 (1983) nr. 9, 11 ; jrg. 3 (1984) nr.
41, 42 ; jrg. 4 (1985) nr. 43-46, 48-56, 60 ; jrg. 5 (1986) nr. 61, 62, 6466 ; jrg. 6 (1987) nr. 70, 75, 76 (*)
Info-brief voor het wijkteamwerk in de periode nov.'81 feb.'87 (*)
De kapitalist. Jrg. 3 (1971) nr. 2 ; jrg. 4 (1972) nr. 3, 5 (K)
Links-Af : Jonge Socialisten info-blad. Jrg. 4 (1977) nr. 2 ; jrg. 7
(1980) nr. 6-8 ; jrg. 8 (1981) nr. 1-8 ; jrg. 9 (1982) nr. 1-8 ; jrg. 10
(1983) nr. 1, 2, 5-8 ; jrg. 11 (1984) nr. 1-6, 8 ; jrg. 12 (1985) nr. 1-3,
5-7 ; jrg. 13 (1986) nr. 1 ; vanaf 1988 heeft het DNPP een abonnement
(*)
Maandbericht PvdA / gewest Groningen. jrg. 2 (1968) nr. 5 ; jrg. 3
(1969) dec. ; jrg. 4 (1970) jan., 2 extra ; jrg. 6 (1972) apr., mei, jul.,
sep.-nov. ; jrg. 7 (1973) mrt., nov. ; jrg. 10 (1975/76) nr. 3-5, 7 ; jrg.
11 (1976/77) nr. 1-4, 7-9 ; jrg. 12 (1977/78) nr. 2, 4-10 ; jrg. 13
(1979/80) nr. 2 ; jrg. 14 (1980/81) nr. 8 ; jrg. 16 (1982/83) nr. 3, 5, 10
jrg. 17 (1983/84) nr. 1-10 ; jrg. 18 (1984/85) nr. 1-10, 12 ; jrg. 19
(1986/87) nr. 3-6 ; jrg. 20 (1987/88) nr. 1-11 ; jrg. 21 (1988/89) nr. 1-11
jrg. 22 (1989/90) nr. 1 (*)
Onze Binding. (1968/69) nr. 1-3 ; vanaf 1983 heeft het DNPP een
abonnement (*)
jrg. 5 (1969) (*)
Opinie. Jrg. 3 (1967)
Pandkrant. Nr. 1-6 (1987) (*)
Partijkrant. Jrg. 1 (1970) nr. 1-10 ; jrg. 2 (1971) nr. 1-11 ; jrg. 3
-

-
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(1972) nr. 1-8, 10 ; jrg. 4 (1973) nr. 1-3, 5-10 ; jrg. 9 (1977/78) nr. 10
(*)
Rooie vrouw. Jrg. 2 (1980/81) nr. 4-9 ; jrg. 3 (1981/82) nr. 1-9 ; jrg. 5
(1983/84) nr. 1-9 ; jrg. 6 (1984/85) nr. 1-9 ; jrg. 7 (1985/86) nr. 1-9
jrg. 8 (1986/87) nr. 1-9 ; jrg. 9 (1987/88) nr. 1, 2 ; vanaf 1988 heeft
het DNPP een abonnement (*)
Rooie vrouwen in de PvdA. (1976/77) nr. 1-3, 6 ; (1977/78) nr. 1, 3, 5-9
(1978/79) nr. 1-10 (*)
Roos in de vuist. Jrg. 1 (1975) nr. 3, 6-7 ; jrg. 3 (1976/77) nr. 7-8 (*)
Rosa. Jrg. 1 (1979/80) nr. 1-10 ; jrg. 2 (1980/81) nr. 1-3 (*)
Standpunten : actuele informatie van de Partij van de Arbeid. Nr. 1821, 23-32, 34 (1986-1988) (*)
Wegwijzer voor Gerepatrieerden : Orgaan van het Comité van
Nederlanders uit Indonesië van de Partij van de Arbeid. (1957) nr. 15-16
(1958) nr. 18-20 ; (1959) nr. 23 ; (1960) nr. 24 ; (1962) iii. 38 ; (1963)
nr. 43 ()
Witsenkader. (1981/82) nr. 10-11, 13, 15-17, 19-23 ; jrg. 2 (1982/83) nr.
48 ; vanaf 1984 heeft het DNPP een abonnement (*)
Sociaal Democratische Arbeiders Partij

Arbeiders jaarboekje 1899-1935 / uitg. door de Sociaaldemocratische
Arbeiderspartij (*)
Cultureel jaarboekje voor 1936 ten dienste van de leden der
Nederlandse Arbeidersbeweging en in het bijzonder van hen, die
deelnemen aan of belang stellen in het culturele werk der
[S.l.} : Arbeiderspers, 1935. (*)
Arbeidersbeweging.
De Gemeente : orgaan van de vereeniging van sociaal-democratische
gemeenteraadsleden. Jrg. 21 (1928) - jrg. 25 (1932) ; jrg. 28 (1935) ; jrg.
jrg. 31 (1938) (*)
30 (1937)
jrg. 12
De Notenkraker : politiek-satiriek weekblad. Jrg. 1 (1907)
(1918) ; jrg. 24 (1930) (*)
Zondagsblad van het volk. Jrg. 1 (1902) - jrg. 5 (1906) (*)
-

-

-

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Driemaster. Jrg. 1 (1949) jrg. 5 (1953) ; jrg. 6 (1954) nr. 1-11 ; jrg. 9
(1957) nr. 5, 10 ;J rg. 33 (1981) nr. 9-10 ; jrg. 34 (1982) nr. 1-2 ; jrg.
36 (1984) nr. 6 (*)
BB-info : mededelingenblad voor J.O.V.D. afdelingen en districten. 1974
nr. 7402 ; 1975 nr. 7501-7502, 7504-7516, 7518 ; 1976 nr. 7606-7607,
7609, 7611-7612 ; 1977 nr. 7701, 7703, 7705-7706, 7708-7709, 7711 ; 1978
nr. 7801/1-7806/5, 7808/7-7811/11 ; 1979 nr. 7901/1-7903/3, 7905/57912/10 ; 1980 nr. 8002/2-8003/4, 8005/6-8011/11 ; 1981 nr. 2-10 ; 1983
-
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nr. 3-4, 9 ; 1984 nr. 7-8, 10 ; 1985 nr. 7, 10 (*)
Liberaal Reveil. Jrg. 1 (1956) jrg. 5 (1960) ; jrg. 6 (1961) nr. 1-2
jrg. 13 (1970/71)
jrg. 14 (1971J72) ; jrg. 15 (1973) juli, oktober
vanaf 1981 heeft het DNPP een abonnement (*)
Libertas : orgaan van de federatie L.S.V.N. Liberaal
studententijdschrift. Jrg. 4 (1959) nr. 4-5 ; jrg. 5 (1960) nr, 1 (*)
Vrijheid en Democratie. 1964 nr. 802 ; 1965 nr, 817 ; 1968 nr. 968
1969 nr. 1000 (*) ; vanaf 1970 heeft het DNPP het blad compleet
-

-

archiefmateriaal
Voor het in 1989 verworven archiefmateriaal raadplege men het jaarverslag van dit Jaarboek.
geluidsopnames
CPN, congres te Amersfoort, 7-9 april 1989
PSP, congres te Amsterdam, 1 juli 1989

PvdA, congres te Den Haag, 6-7 juli 1989
CDA, partijraad te Bussum, 15 juli 1989
PvdA, congres te Amersfoort, 6 november 1989.
Van de VVD ontving het DNPP uitgetikte teksten van integrale
geluidsopnames van de volgende bijeenkomsten:
41Lste jaarlijkse algemene vergadering te Veldhoven, 27-28 mei, 1988
41ste jaarlijkse algemene vergadering (vervolg) te Ede, 10-11 juni 1988
jaarverslagen, financiële verslagen
Evenals in vorige jaren ontving het DNPP in 1988 jaarverslagen en
financiële verslagen van verschillende partijen.
ongepubliceerd materiaal
R. Albers. De weg naar vrijheid? : gedachten over planning binnen de
Partij van de Arbeid in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog.-.
[S.l. : s.n.]., 1989.
17 p. Referaat voor het kernvak "Plan en
planning" o.l.v. H. van der Meulen (*)
Bruins, Jaap, Hans van den Hurk & Lidie Koeneman. "Het stalinisme van
P. de Groot, van de CPN en de bestrijding ervan door K. van het
Reve". Groningen : [s.n.}, [1983]. II, 42 p. Referaat voor college
-

-

226

-

"Marx in Nederland na 1945", oct. 1983
Stouw, Egbert van der. Het theokratische zout van de SGP
smaakmaker of konserveringsmiddel? : een kultureel-antropologisch
afstudeeronderzoek naar de inhoud en het funktioneren van het
theokratiebegrip bij de Staatkundig Gereformeerde Partij.133 bi.
Utrecht/Bennekom : [s.n.], 1988.
-

(ingezonden mededelingen)
BELEID & MAATSCHAPPIJ
Beleid & Maatschappij is een tijdschrift voor de sociaal-wetenschappelijke analyse van beleid en beleidsprocessen in de context van de
verzorgingsstaat. Dit geschiedt vanuit een multi-disciplinair perspectief:
sociologie, economie, politicologie, bestuurskunde en geschiedwetenschap.
Aandacht wordt besteed aan de analyse van maatschappelijke veranderingsprocessen in relatie tot (de mogelijkheden van) beleid. Tevens komt
de evaluatie en analyse van beleid op specifieke beleidsvelden aan de
orde, evenals de rol van de beleidswetenschapen.
Beleid & Maatschappij richt zich op een ieder die in de politieke,
private of overheidsector bij beleidsprocessen betrokken is alsmede op
degenen die in de wetenschappelijke sector betrokken zijn bij de
analyse van beleidsprocessen.
Beleid & Maatschappij verschijnt zevenmaal per jaar: in zes afleveringen
en een boeknummer. Afwisselend verschijnen afleveringen waarin een
variëteit van onderwerpen aan de orde komt en afleveringen die zijn
toegespitst op een studiethema, zoals Kerntaken van de overheid; een
continu debat (1989-2), Sociale integratie (1989-6) en De veranderende
rol van politieke partijen (1990-1).
Beleid & Maatschappij biedt tevens een Boekensignalement en een
Nieuwsrubriek. In perspectief is een rubriek onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR),

Abonnementen
Beleid & Maatschappij is een uitgave van Boom Meppel,, Postbus 1058,
7940 KB Meppel, te!. 05220-54306.
Het abonnement kost f 93,- (instellingen f 152,-); Studenten en
Assistenten in Opleiding f 49,50 (max. vier aaneengesloten jaren).
Redactiesecretariaat
W.E. Bakker, Vakgroep Planning, Organisatie en Beleid, Postbus 80140,
3508 TC Utrecht. Tel. 030-531876 (b.g.g. 531959)
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C1VIS MUNDI, TIJDSCHRIFT VOOR POLITIEKE FILOSOFIE EN
POLITIEKE CULTUUR
Civis Mundi verschijnt sinds 1962 en is een kwartaaluitgave met bij
voorkeur themanummers, zoals Politieke filosofie: actuele betekenis en
problematiek (febr.1989); Kolonisatie en dekolonisatie: een evaluatie in
historisch en mondiaal perspectief (juni 1989); Europese integratie en
Europese cultuur (febr. 1990).
Recente jaarboeken van Civis Mundi:
Hoe wordt de samenleving het best ingericht?, 178 blz., 1987.
Opstand der burgers: de Franse Revolutie na 200 jaar, 240 blz., 1988.
Op de grens van twee eeuwen: positie en perspectief van Nederland in
het zicht van het jaar 2000, 310 blz., 1989.
In voorbereiding: Oost en West op de drempel van een nieuw tijdperk,
1991.
-

-

-

Abonnementsprijs f 41,-; voor instellingen f 54,50.
Adres redactie en administratie: Akkerwindestraat 23, 3051 LA,
Rotterdam. Telefoon: 0110-4182580
NAMENS: TIJDSCHRIFT OVER VERTEGENWOORDIGING EN
DEMOCRATISCH BESTUUR
Namens is een podium voor iedereen die staat voor vertegenwoordiging
en democratisch bestuur. Een blad voor iedereen die zich zorgen maakt
over de alledaagse praktijk ervan. Voor mensen die de uitwisseling van
inzichten over de grenzen van publieke en private sector heen, zien als
een noodzakelijk middel tot verbetering van die vertegenwoordiging en
het democratisch bestuur.
Namens behandelt op wetenschappelijk verantwoorde, maar zeer leesbare
wijze kwesties van vertegenwoordiging en democratisch bestuur in de
publieke en de private sector in Nederland. Zo komt onder meer het
functioneren van vertegenwoordigende lichamen als de Tweede Kamer
aan de orde, maar ook dat van Kamers van Koophandel, ondernemingsraden en dergelijke. In de semi-publieke en/of semi-private sector richt
Namens zich bovendien op de problematiek van vertegenwoordigend
bestuur binnen politieke partijen, ziekenhuis-organisaties, onderwijsorganisaties en andere non-profit organisaties.
Namens verschijnt acht maal per jaar, onder auspiciën van de Vereniging Thorbecke. Iedere aflevering omvat circa 60 pagina's.
Bel voor een abonnement SDU uitgeverij; tel. 070-3789885.
Abonnement f 125, -; studenten f 100,
-.

