DNPP..PUBLICATIES

Naast dit Jaarboek 1982 zijn de volgende DNPP-publicaties nog beschikbaar:

Jaarboek 1976 met o.a. de volgende bijdragen:
f12,50

-

interview van drs. J.Th.M. Bank en de heer G.G.J. Thissen
met prof. dr. P.R. Baehr, één van de initiatiefnemers tot
oprichting van D'66, op 24 september 1974

-

geannoteerde bibliografie over de Anti-Revolutionaire
Partij in de jaren 1966-1968, inclusief de ChristenRadicalen, de Groep van Achttien en de samenwerking met
CHU en KVP. Samengesteld door C.C. de Beer.

-

lijst van de politieke partijen die sedert de Tweede
Wereldoorlog hebben deelgenomen aan verkiezingen voor de
Tweede Kamer (met opgave van: naam van de partij, datum
van oprichting, (eventueel) verkregen zetels, behaalde
percentages stemmen, jaren van regeringsdeelname en de
regeringscombinaties). Samengesteld door mr. D.J. Elzinga
in samenwerking met A. Bakker.

Jaarboek 1979 met o.a. de volgende bijdragen:
f12,50

-

1. Lipschits, L.P. Middel en W.H. van Schuur: "Het middenkader van de VVD. Een voorlopig verslag van het onderzoek
naar de afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op vrijdag 10 en
zaterdag 11 maart 1978 te Utrecht."

-

R.A. Koole: 'De KVP en het kompas Ronmie/Luns."

-

A.P.M. Lucardie: "De 'New Left' in Nederland. Een interpretatie van ideologische ontwikkelingen in Provo, PSP en
PvdA in de periode 1960-1977."

-

L.P. Middel: "Spelregels voor 'Partijgenoten' en 'Kameraden'. Over de organisatiestructuur van de PvdA en de CPN."

-

J.B. Dik en S. Singelsma. Delen uit: "Nederlandse politieke
partijen en Europese samenwerking en eenwording. De houding
van de ARP, CHU, KVP, PvdA en VVD 1945-1980."

-

252

-

Jaarboek 1980 met o.a. de volgende bijdragen:
f15,00

-

I. Lipschits, L.P. Middel en W.H. van Schuur: "Het middenkader van het CDA. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de leden van het congres van het ChristenDemocratisch Appèl op 20 januari 1979 te Den Haag".

-

L.P. Middel en W.H. van Schuur: "Dutch party delegates:
Background Characteristics, Attitudes towards the
European Community and towards Dutch Politics, of
Delegates from CDA, D'66, PvdA and VVD."

-

I. Lipschits en A.P.M. Lucardie: Campaign Analysis
Report: The Netherlands; the first direct elections to
the European Parliament.

-

A.P.M. Lucardie: "Meningsvorming binnen de PvdA. Een
voorlopig verslag van een inhoudsanalyse van discussieverslagen uit de afdelingen van de Partij van de Arbeid."

-

S.G. Steffensen: Waarom werd de SDAP niet ontbonden?

Beschrijving van het aanwezige materiaal op het Documentatiecentrum
13,50

Nederlandse Politieke Partijen (najaar 1981)

Deze publikaties kunt u nog bestellen door de respectievelijke bedragen
over te maken op giro 826171 t.n.v. Rijksuniversiteit Groningen o.v.v.

"Jaarboek 1976 (1979, 1980) of Beschrijving, DNPP, 084503"

-

253

-

