VOORWOORD
De politieke partijen genoten in 1994 meer aandacht dan gewoonlijk,
vanwege de verkiezingen op drie niveaus gemeente, Rijk en Europese
Unie. Het ligt dan ook voor de hand, dat het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen zijn
Jaarboek 1994 vooral aan die verkiezingen zou wijden.
-

Het Jaarboek 1994 bevat een analyse van de verkiezingscampagne, een systematische vergelijking van de drie soorten verkiezingen en een onderzoek
naar nieuwe partijen die in de Tweede Kamer trachtten te komen. Eén van
de succesvolle nieuwkomers, de SP, wordt in een afzonderlijk artikel nader
beschouwd. Verder worden de verkiezingsprogramma's van de orthodoxchristelijke partijen vergeleken. Naast de verkiezingen verdient de kabinetsformatie bijzondere aandacht, al was het alleen al vanwege de voor Nederland unieke uitkomst, een 'paars' kabinet zonder christen-democraten.
Het DNPP beperkt zich echter niet uitsluitend tot de actualiteit. Ook in dit
Jaarboek wordt derhalve ruimte gereserveerd voor een historische beschouwing over de crisis binnen de CPN in de jaren 1929-30, gebaseerd op tot
dusverre onbekende documenten uit het archief van de Communistische Internationale te Moskou. Meer op de toekomst dan op het verleden gericht is
het essay over de politieke partijen 'in liet tijdperk van de onbedoelde
gevolgen'. Ten slotte is in dit Jaarboek een onderzoeksnotitie opgenomen
over de verschillen in politieke opvattingen binnen het partijkader van
GroenLinks.
De uitgave van het Jaarboek komt naast de reguliere activiteiten van het
DNPP. Als enige universitaire instelling in Nederland legt liet zich toe op
het verzorgen van de documentatie betreffende de organisatie, opvattingen
en werkzaamheden van alle in de Staten-Generaal vertegenwoordigde politieke partijen. De nadruk ligt daarbij op de activiteiten van deze partijen
buiten de Eerste en Tweede Kamer, omdat hun parlementaire handelingen
reeds elders worden gedocumenteerd. Ook in 1994 werd mede als gevolg
van de drie verkiezingen op het terrein van de documentatie en informatievoorziening weer veel werk verzet.
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