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Voorwoord
Het jaar 2016 was voor het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)
van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een uiterst productief jaar. In de reeks over
Nederlandse politiek, een samenwerking van het DNPP met Uitgeverij Boom in Amsterdam, verschenen twee bundels waarvan Gerrit Voerman mederedacteur was: Zeventig
jaar Partij van de Arbeid (met Frans Becker) en 10 over rood 50 jaar later (met Chris Hietland). Het eerstgenoemde boek werd in februari gepresenteerd tijdens een symposium
over de toekomst van de zeventigjarige PvdA; het tweede in oktober tijdens een conferentie over de gevolgen van het in 1966 opgerichte Nieuw Links voor de PvdA.
Daarnaast startte het DNPP in het verslagjaar enkele documentatie- en valorisatieprojecten. Er werd een begin gemaakt met de vervanging van het oude systeem van repositories voor een moderner en meer gangbaar systeem. Ook werd begonnen met de ontwikkeling van een speciale site voor de VVD en voor de Jongeren Organisatie Vrijheid en
Democratie (JOVD), waarop informatie over de geschiedenis van deze organisaties, gedigitaliseerde bronnen als verkiezingsprogramma’s, jaarverslagen en dergelijke alsmede
relevante gedigitaliseerde literatuur op geïntegreerde wijze bijeen worden gebracht in
een fraaie vormgeving.
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Het DNPP: documentatie-, onderzoeks- en kenniscentrum
Missie
De politiek kan diep in de maatschappij ingrijpen. In het proces van representatie en
politieke wilsvorming spelen politieke partijen een cruciale rol, als intermediair tussen
samenleving en staat. Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)
bestudeert het functioneren van de politieke partijen en hun evolutie vanaf de komst van de
eerste partij tegen het einde van de negentiende eeuw tot heden. De door het DNPP
beheerde documentatiecollecties en archieven faciliteren dit onderzoek en ook dat van
andere onderzoekers.
Het DNPP is in 1973 opgericht met als doel ‘het verschaffen van een systematische en
algemeen toegankelijke documentatie van de… ontwikkelingen van de Nederlandse
politieke partijen’. Het accent ligt hierbij op hun activiteiten buiten het parlement,
aangezien de werkzaamheden van de fracties van de partijen in de Eerste en Tweede
Kamer al toegankelijk gemaakt worden door het Parlementair Documentatiecentrum
(PDC) van de Universiteit Leiden.1 Naast deze collectievormende taak heeft het DNPP
zich sinds zijn oprichting ook meer en meer toegelegd op het wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van de Nederlandse politieke partijen en de valorisatie van de
uitkomsten van dit onderzoek. Deze uitbreiding van de taakstelling van het DNPP werd in
2010 door het College van Bestuur van de RUG formeel gefiatteerd, waarbij het aangaf de
ontwikkeling van het DNPP tot een kenniscentrum betreffende de Nederlandse politiek
te willen ondersteunen. Als documentatie-, onderzoeks- en kenniscentrum op het gebied
van de Nederlandse politiek heeft het DNPP zich een naam verworven. Vanwege deze
bekendheid heeft het centrum besloten zijn oude benaming en afkorting te behouden.
De wetenschappelijke medewerkers van het DNPP publiceren veelvuldig over de Nederlandse partijen en de Nederlandse politiek – in vak- en wetenschappelijke publicaties en
in Nederlandse en internationale tijdschriften. Ook participeren zij in NWO-projecten of
voeren zij onderzoek uit in opdracht van derden, zoals het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij worden regelmatig benaderd door de media om politieke ontwikkelingen te duiden. Het DNPP beheert daarnaast een aantal collecties, die
regelmatig door de eigen en andere onderzoekers worden geraadpleegd. Al geruime tijd
digitaliseert het DNPP delen van zijn collecties, zoals de verkiezings- en beginselprogramma’s alsmede de jaar- en congresverslagen van de partijen en de tijdschriften van
hun wetenschappelijke bureaus. In het verslagjaar is begonnen met het scannen van de
ledenperiodieken. Al deze documenten zijn via de website van het centrum toegankelijk
(www.dnpp.nl).

1

Zie www.parlement.com en www.statengeneraal.nl.
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Organisatiestructuur
Het DNPP is onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen, en formeel ondergebracht bij
de Universiteitsbibliotheek. Waar wenselijk of nodig wordt het Hoofd van het DNPP
geadviseerd door een Wetenschappelijk Adviescollege, waarin de Rechtenfaculteit, de
Letterenfaculteit en de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen zijn vertegenwoordigd.
Wetenschappelijk Adviescollege
- prof.dr. Frans Zwarts, in de periode 2002-2011 rector magnificus van de RUG en tot
eind 2015 hoogleraar-bestuurder bij de University Campus Fryslân (voorzitter), op
voordracht van de Bibliothecaris;
- drs. Eddy de Jonge, algemeen directeur Groninger Archieven, op voordracht van de
Bibliothecaris;
- prof.dr. Frans Stokman, hoogleraar Methoden en Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, op voordracht van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW);
- prof.dr. Dirk Jan Wolffram, hoogleraar Geschiedenis van Bestuur en Politiek in de
Moderne Tijd, op voordracht van de Faculteit Letteren;
- prof.mr. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht, op voordracht van de Faculteit
Rechtsgeleerdheid;
- drs. Marjolein Nieboer, Bibliothecaris, adviserend lid.
Het Hoofd van het DNPP is tevens hoogleraar met als leeropdracht ‘Ontwikkeling en
functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel’. Zijn leerstoel is verbonden
aan de vakgroep Staatsrecht/Internationaal Recht en de vakgroep Rechtstheorie/
Rechtssociologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
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Personeelsformatie
Vaste medewerkers
Drs. Berend de Boer – informatiespecialist (0,6 fte)
Yvonne de Geus – managementassistent & webmaster (0,7 fte), vanaf 1 januari (0,6 fte)
Drs. Ulco Kooystra – informatiespecialist (0,8 fte), per 1 april
Dr. Simon Otjes – wetenschappelijk medewerker (0,5 fte)
Dr. Kees Teszelsky – informatiespecialist (0,7 fte), tot 1 februari
Prof. dr. Gerrit Voerman – directeur (1,0 fte)
Tijdelijk medewerker
David Veldman, 1 september tot 1 januari 2017 (0,3 fte)
Studentassistenten
Evelien van Ingen, van 15 februari tot 1 november (0,4 fte), vanaf 1 november (0,2 fte)
Hilde Lavell, van 15 september tot 15 november (0,4 fte), vanaf 15 november (0,2 fte)
Karen Lely, van 1 januari tot 15 maart (0,3 fte)
David Veldman, tot 1 september (0,4 fte)
Tim Welleweerd, vanaf 1 december (0,4 fte)
Stagiaires
Wim Orsel, 1 februari tot 1 juni (0,4 fte) (opleiding Geschiedenis)
Tim Welleweerd, 1 september tot 1 december 2016 (0,6 fte) (opleiding Geschiedenis)
Vrijwilligers
Drs. Petra Huizinga – onderzoeker (0,2 fte)
Dr. Paul Lucardie – onderzoeker (0,2 fte)
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Collecties
Het DNPP beschikt over een aantal collecties die materiaal bevatten van en over de
Nederlandse politieke partijen. De laatste categorie bestaat uit overwegend historische
en politicologische literatuur (boeken en tijdschriften), alsmede artikelen uit opiniebladen en landelijke kranten als NRC Handelsblad, Trouw, de Volkskrant, Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad. De verzameling krantenknipsels gaat terug tot het begin
van de jaren zeventig en is in 2009 afgesloten, toen veel van deze dag- en weekbladen
digitaal beschikbaar waren gekomen.
De eerstgenoemde categorie bevat digitaal en gedrukt materiaal van partijen en hun
neveninstellingen (hoofdzakelijk wetenschappelijke bureaus, jongeren- en vrouwenorganisaties). Het gaat hier om door deze organisaties uitgegeven boeken, brochures,
nota’s, rapporten en periodieken (zoals ledenorganen, wetenschappelijke tijdschriften en
dergelijke) en hun jaarverslagen, statuten en reglementen, alsmede de verkiezings- en
beginselprogramma’s van de partijorganisaties. Ook affiches die de partijen hebben
gebruikt (met name tijdens de verkiezingscampagnes) maken hiervan deel uit, evenals de
gearchiveerde websites en tweets van de politieke partijen, hun nevenorganisaties en
hun Kamerleden. Naast dit grotendeels voor de openbaarheid bestemde materiaal omvat
deze categorie ook niet-openbaar materiaal, zoals de bij het DNPP gedeponeerde archieven van partijen (onder meer de VVD, D66 en DS’70) en van een aantal politici en partijbestuurders. Het zogeheten ‘geluidsarchief’ bevat naast interviews met politici (veelal
gehouden in het kader van een specifiek onderzoek) integrale geluidsopnames van
belangrijk geachte partijbijeenkomsten, zoals congressen en partijraden.
Voor een uitgebreid en geactualiseerd overzicht van het door het centrum beheerde, in
een aantal uiteenlopende collecties ondergebrachte materiaal van en over partijen wordt
verwezen naar de website van het DNPP (www.dnpp.nl). Daar is ook aangegeven hoe
toegang kan worden verkregen tot de bij het DNPP gedeponeerde archieven van partijen
en personen, en tot de gearchiveerde websites en tweets.
In september 2010 is een begin gemaakt met de systematische retrospectieve digitalisering van de collecties, deels in het kader van het in 2013 afgeronde project ‘Political
Mashup’. Na de verkiezings- en beginselprogramma’s en de tijdschriften van de wetenschappelijke bureaus zijn de beschikbare jaar- en congresverslagen van de partijen
gescand. In het verslagjaar is begonnen met de digitalisering van de ledenperiodieken. De
digitale versies van deze documenten zijn opgeslagen in een repository en daarmee toegankelijk via de website van het DNPP en full text doorzoekbaar.
Ook dit verslagjaar ontving het DNPP meerdere schenkingen. Zo verkreeg het documentatiecentrum onder meer van het Nationaal Archief in Den Haag vele nummers van De
jonge Nederlander, het ledenorgaan van de Christelijk-Historische Jongerenorganisatie
uit de periode 1926-1935; van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme van de Vrije Universiteit in Amsterdam allerlei verkiezingsmateriaal uit
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de naoorlogse periode; en van de afdeling-Groningen van de PvdA brochures van deze
partij en van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). Laetitia Simonis, hoofd Communicatie
van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) en politiek adviseur van minister Eduard Bomhoff van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het eerste kabinet-Balkenende (2002) deponeerde
haar persoonlijke archief op het DNPP.
Nieuwe documentatieprojecten
-

Ordening JOVD-archief. In het voorjaar van 2015 werd begonnen met de ordening
van het JOVD-archief. In totaal zo’n 20 strekkende meters werd geïnventariseerd.
De plaatsingslijst kwam in maart 2016 gereed.

-

Transitie repositories gedigitaliseerde partijdocumenten. In het verslagjaar ging
het DNPP over op andere repositories voor zijn gedigitaliseerde materiaal. Het
systeem WildFire maakte plaats voor het meer gangbare Eprints. Medio 2017 zal
dit materiaal in de nieuwe omgeving beschikbaar komen. Het grafische materiaal,
zoals de collectie van circa 3000 gedigitaliseerde politieke affiches, werd conform
het beleid van de Universiteitsbibliotheek overgezet naar het systeem ContentDM
en kwam eind 2016 online beschikbaar.
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Onderzoek
Op 11 februari vond de presentatie plaats van de bundel Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie 1945-2015, geredigeerd door Hans Vollaard, Jan van der Harst en Voerman, tijdens een bijeenkomst in
Den Haag die was georganiseerd door het DNPP en het Montesquieu Instituut. Het eerste
exemplaar werd aangeboden aan oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot (CDA).
Een panel bestaande uit oud-europarlementariër Bob van den Bos (D66), de voorzitter
van de SP-Eerste Kamerfractie Tiny Kox en hoogleraar kiezersonderzoek Joop van Holsteyn (Universiteit Leiden) discussieerde over de vraag wat het belang is van referenda
over Europese kwesties, mede met het oog op het aanstaande referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne.
In 2016 kwamen in de reeks die het DNPP met Uitgeverij Boom in Amsterdam heeft
opgezet twee bundels uit. Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de PvdA verscheen Zeventig Jaar Partij van de Arbeid, geredigeerd door Frans Becker en Gerrit Voerman. Hierin analyseerde een aantal politicologen en historici de ontwikkeling van de
PvdA op terreinen als ideologie en program, Europese integratie, gemeentepolitiek, de
vakbeweging en de samenstelling van haar leden- en kiezersaanhang. Het boek werd op 9
februari gepresenteerd in Amsterdam, waarbij het eerste exemplaar werd aangeboden
aan PvdA-voorzitter Hans Spekman. Verder vond er een discussie plaats over de huidige
positie en toekomstperspectieven van de PvdA met de politiek filosoof dr. Wout Cornelissen (Universiteit Utrecht), de politicoloog dr. Josje den Ridder (Sociaal en Cultureel
Planbureau) en de historicus prof.dr. Henk te Velde (Universiteit Leiden). De verschijning
van het boek kreeg veel aandacht in de landelijke dagbladen. Ook de televisieprogramma’s Jinek en De Wereld Draait Door besteedden er aandacht aan.
Op 3 oktober werd in Groningen de bundel 10 over rood 50 jaar later, geredigeerd door
de Chris Hietland en Gerrit Voerman, gepresenteerd – precies vijftig jaar na het verschijnen van 10 over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA. Met deze brochure kwam
een groepje jonge PvdA-leden in het geweer tegen de in hun ogen behoudende koers van
het partij-establishment. Nieuw Links pleitte voor een radicalere PvdA. In korte tijd
slaagde Nieuw Links erin aanzienlijke invloed op de PvdA uit te oefenen. Latere kopstukken als Jan Nagel, André van der Louw, Arie van der Zwan en Max van den Berg hoorden
tot deze interne pressiegroep. In de bundel wordt nagegaan hoe Nieuw Links in de PvdA
in ideologische, programmatische, organisatorische en personele zin heeft doorgewerkt.
De presentatie van het boek werd omlijst door een symposium dat was georganiseerd
door het DNPP en het Biografie Instituut van de RUG. Sprekers waren onder meer de
voormalige Nieuw Linksers Van den Berg, Nagel, en Van der Zwan. Ook deze publicatie
kreeg veel aandacht in de landelijk media, zoals de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad. Op 1 oktober werden Nagel en Voerman geïnterviewd door het radioprogramma
Met het oog op morgen. Een week later wijdde het televisie-geschiedenisprogramma
Andere Tijden in samenwerking met het DNPP een uitzending aan Nieuw Links.
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Lopende onderzoeksprojecten
- Onderzoek ‘De relatie tussen de europartijen en de Nederlandse partijen, 1974-2014’,
volledig door het DNPP uitgevoerd en mede gefinancierd door het Montesquieu
Instituut (gestart op 1 november 2012). Europartijen worden geacht een
representatieve rol te spelen in het democratische proces op Europees niveau. Aan
deze organisaties wordt in de Europese wet- en regelgeving dan ook grote waarde
gehecht, maar hun positie in de politieke praktijk laat te wensen over. Niettemin
kunnen de europartijen volgens politicologen uitgroeien tot dominante politieke
actoren op Europees niveau. Ondanks hun formele status en hun potentieel belangwekkende positie bestaat er in Nederland geen studie die de relatie tussen de
europartijen en de Nederlandse lidpartijen in kaart brengt. Dit project wil in deze
historiografische leemte voorzien met een Engelstalige monografie die de periode
beschrijft vanaf het ontstaan van de europartijen (als federaties) in het midden van de
jaren zeventig tot aan de Europese verkiezingen van 2014. Daarbij zal ook worden
ingegaan op de vraag wat de bijdrage is geweest van de Nederlandse lidpartijen aan
deze evolutie van de europartijen in de richting van meer betekenisvolle verbanden,
en in welke mate zij dit proces hebben gestimuleerd of juist afgeremd.
-

‘What’s Left of the Radical Right? Populist Radical Right Parties and the Economy’,
uitgevoerd door Otjes en mede gefinancierd door het Montesquieu Instituut. Een
substantieel deel van het electoraat in Westerse landen is ontvankelijk gebleken voor
een combinatie van enerzijds autoritaire oplossingen van maatschappelijke
vraagstukken en anderzijds linkse oplossingen van sociaaleconomische problemen. De
vraag die in dit project centraal staat is of rechts-radicale populistische partijen deze
electoraal lonende formule hebben overgenomen en ten aanzien van het te voeren
sociaaleconomisch beleid naar links zijn opgeschoven. Op een bijeenkomst op 3 en 4
oktober 2013 in Groningen presenteerden een deelnemers uit een aantal overwegend
Noordwest-Europese landen hun analyses van de programmatische evolutie van ‘hun’
partijen. Dit project beoogt de totstandkoming van een bundel waarin de opstelling
van deze partijen ten aanzien van sociaaleconomische issues vanaf het midden van de
jaren negentig wordt weergegeven.

- ‘Breuklijnen onder Groningen en breuklijnen in kiesgedrag’, uitgevoerd door Otjes, in
samenwerking met prof.dr. Tom Postmes (hoogleraar Sociale Psychologie, RUG) en
dr. Katherine Stroebe (universitair hoofddocent Sociale Psychologie, RUG) en
medegefinancierd door het Instituut Sustainable Society van de RUG. Doel van dit
onderzoek is na te gaan in hoeverre de aardbevingen in Groningen het vertrouwen van
de bewoners van deze regio in de (nationale) politiek hebben beïnvloed en of dit een
rol heeft gespeeld bij hun stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2014 (met name de keuze voor lokale protestpartijen).
- ‘Pillarization and Depillarization Tested in Digitized Media Historical Sources
(Pidemehs)’, uitgevoerd in samenwerking met prof.dr. Huub Wijfjes van de afdelingen
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Mediastudies van de universiteiten van Amsterdam en Groningen en met het
Netherlands eScience Center, dat ook dit project financierde. In dit onderzoek, dat in
februari is begonnen, wordt nagegaan in hoeverre de door onder meer de politicoloog
Arend Lijphart veronderstelde loyaliteit van de media (in dit verband: dagbladen) in
het klassieke verzuilde tijdvak 1918-1967 terug te vinden is in hoeveelheid kopij
waarmee kranten over politiek hebben bericht. Daartoe zal de gedigitaliseerde
collectie van Nederlandse dagbladen van de Koninklijke Bibliotheek uit deze periode
worden geanalyseerd.
- Promotieproject ‘Biografie A. van der Louw’, in samenwerking met prof.dr. Hans
Renders van het Biografie Instituut van de RUG, gefinancierd door onder meer de
VARA en de gemeente Rotterdam en van start gegaan op 1 april. André van der Louw
(1933-2005) was bestuurslid van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), werkte als
redacteur bij de VARA-gids en was betrokken bij de vernieuwing van de PvdA. Verder
was hij burgemeester van Rotterdam, minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk, KNVB-sectievoorzitter, voorzitter van de VARA en van de NOS.
De biografie beoogt een bijdrage te leveren aan de kennis van de naoorlogse politieke
geschiedenis, in het bijzonder de ontwikkeling van sociaaldemocratische politiek in
Nederland, stedelijk bestuur en omroeppolitiek. Het promotieproject wordt
uitgevoerd door drs. Chris Hietland dient in 2018 te zijn afgerond.
- Promotieproject ‘Biografie S. van Houten, in samenwerking met prof.dr. Hans Renders
van het Biografie Instituut van de RUG, dat wordt uitgevoerd door drs. Coen Brummer
en op 1 april van start is gegaan. Samuel van Houten was een van de hoofdrolspelers
van het Nederlands liberalisme in de tweede helft van de negentiende eeuw. Vanaf zijn
intrede in de Tweede Kamer in 1869 was Van Houten decennia lang een bepalende
stem in het politieke debat. Hij oefende invloed uit op uiteenlopende thema’s, van
sociale wetgeving en het kiesrecht tot en met het huwelijk en het onderwijs. Het doel
van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds werpt het licht op de ontwikkeling,
beweegredenen en daden van een markant en invloedrijk politicus. Anderzijds is een
studie naar Van Houten ook een onderzoek naar context waarin hij opereerde. De
vraag in hoeverre Van Houten een representatieve figuur was voor het liberalisme van
zijn tijd kan ons nieuwe inzichten verschaffen over het Nederlands liberalisme in de
periode 1870-1930.
- Promotieproject ‘Het Nederlands fascisme’, in samenwerking met prof.dr. Klaas van
Berkel van het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek van de RUG, dat
wordt uitgevoerd door drs. Willem Huberts. De auteur beoogt een integraal overzicht
geven van de opkomst, bloei en ondergang van de fascistische politieke partijen in
Nederland in de periode 1923-1945. Daarbij poogt hij te verklaren waarom het
Nederlandse fascisme uiteindelijk in vrijwel al zijn doelstellingen heeft gefaald: anders
dan in Italië en Duitsland is het er nooit in geslaagd zichzelf te positioneren als een
brede politiek-maatschappelijke beweging.
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In het kader van sommige van deze projecten, maar ook los daarvan, publiceerden de
wetenschappelijke medewerkers in 2016 in Nederlandse en internationale tijdschriften
en bundels. Voor een overzicht van deze publicaties wordt hier verwezen naar bijlage 1.
Het onderzoek van het DNPP maakt deel uit van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Public Trust and Public Law (PTPL) van de Rechtenfaculteit.
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Valorisatie
Valorisatie, het delen van kennis met een breed publiek, is naast de collectievorming en
het onderzoek de derde taak van het DNPP. Naast het publiceren in wetenschappelijke
tijdschriften en bundels presenteerden de medewerkers de uitkomsten van hun onderzoek ook in vakpublicaties, werkten zij mee aan De Hofvijver, de electronische nieuwsbrief van het Montesquieu Instituut (zie bijlage 1), en beantwoordden zij vragen van de
media en andere belangstellenden, zoals onderzoekers en studenten. Met dit alles leverden zij een bijdrage aan het maatschappelijke en politieke debat.
Ontwikkeling speciale sites voor VVD en JOVD
In 2016 is het DNPP gestart met het opzetten van een website over de geschiedenis van
de VVD en de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD). De sites worden gepresenteerd bij het zeventigjarig bestaan van de VVD in januari 2018 respectievelijk het
zeventigjarig bestaan van de JOVD in februari 2019. De teksten van de sites worden door
medewerkers van het DNPP geschreven en geïllustreerd met visueel materiaal (foto’s,
spotprenten, affiches en dergelijke). Oogmerk van de sites is naast het verschaffen van
informatie over de geschiedenis van beide organisaties enerzijds het voor het voetlicht
brengen van de gedigitaliseerde collecties van het DNPP, en anderzijds van relevante
publicaties die onder auspiciën van het DNPP zijn verschenen. Zo wordt er op de VVDsite vanuit de teksten gelinkt naar onderliggende documenten en bronnen (zoals de in de
repositories opgenomen gedigitaliseerde verkiezingsprogramma’s en jaarverslagen,
artikelen uit het ledenorgaan en het wetenschappelijk tijdschrift, de integrale verslagen
van partijcongressen en dergelijke); en naar artikelen en monografieën die in het verleden door medewerkers van het DNPP zijn geschreven of geredigeerd (zoals artikelen uit
de Jaarboeken van het DNPP en uit bundels die bij het veertig- en zestigjarig bestaan van
de VVD zijn verschenen), of die door derden zijn gepubliceerd maar waarvoor toestemming is verkregen die te digitaliseren en op de site te plaatsen. Op deze wijze worden
zowel de gedigitaliseerde collecties van het DNPP als de kennis waarover het beschikt op
geïntegreerde wijze zichtbaar. De sites van de VVD en JOVD zijn daarmee een knooppunt
van toegankelijke bronnen en (verdiepende) informatie. Bij de ontwikkeling van de sites
wordt nauw samengewerkt met de afdeling O&I van de Universiteitsbibliotheek van de
RUG.
Tentoonstelling katholieke politieke affiches

In samenwerking met het DNPP organiseerde het Katholiek Documentatie Centrum van
de Radboud Universiteit een tentoonstelling over katholieke politieke affiches, die was
gebaseerd op het vorig jaar verschenen boek van Maaike Kamps en Voerman, Het Christen Democratische Affiche. De tentoonstelling werd op 24 juni geopend door oud-premier
Dries van Agt.
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Media
De wetenschappelijke medewerkers van het DNPP worden regelmatig benaderd door de
media met het verzoek om commentaar te geven op actuele ontwikkelingen in de Nederlandse partijen of meer algemeen in de Nederlandse politiek. In 2016 waren het vooral –
maar niet uitsluitend – de SP, Denk en het Oekraïne-referendum waarover redacteuren
van dag- en weekbladen contact zochten. Het betrof hier onder meer het Algemeen Dagblad, de Groene Amsterdammer, Nederlands Dagblad, NRC Handelsblad, Het Parool, Reformatorisch Dagblad, Trouw, de Volkskrant, een aantal regionale kranten en de Engelse
krant the Guardian. Daarnaast werden de medewerkers geïnterviewd in programma’s op
de radio en op televisie. Voerman werd door het programma EenVandaag geïnterviewd
over de positie van SP-leider Emile Roemer
Aan het begin van elk jaar presenteert het DNPP een totaaloverzicht van de ledentallen
van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen in het voorgaande jaar. Ook dit
keer was de mediabelangstelling voor de verzamelde ledentallen groot.
Dienstverlening
IN 2016 nam het aantal bezoekers van de studiezaal van het DNPP licht af. In het verslagjaar waren het er zo’n 470. Het bezoekerstal daalt al langer, als gevolg van het door digitalisering in toenemende mate beschikbaar komen van relevant materiaal op het internet; het feit dat de boeken uit de DNPP-collectie sinds 2013 worden uitgeleend; en als
gevolg van aanpassingen in 2014 in het curriculum van de opleiding Geschiedenis van de
RUG, die ertoe hebben geleid dat een bezoek aan het DNPP niet meer onderdeel van de
studie is. Het aantal verzoeken per telefoon of email bleef redelijk stabiel op circa 800.
Vooral masterstudenten van verschillende disciplines (geschiedenis, journalistiek, politicologie, sociologie) deden een beroep op het DNPP. Daarnaast meldden zich aio’s en
andere (soms uit het buitenland afkomstige) wetenschappers, journalisten, HBO-studenten, leerlingen van middelbare scholen en soms ook belangstellende burgers.
Website
De website van het DNPP is een belangrijk medium ten behoeve van de valorisatie. Alle in
de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen hebben een eigen overzichtspagina, waarop gelinkt kan worden naar bijvoorbeeld een historisch overzicht van deze partij en van
haar ledentallen, verkiezings- en beginselprogramma’s, statuten, reglementen, jaarverslagen en dergelijke. De website biedt ook toegang tot de repositories van het DNPP, met
daarin niet alleen gedigitaliseerde partijdocumenten, affiches en artikelen uit de tijdschriften van de wetenschappelijke bureaus van de partijen, maar ook vele artikelen en
een aantal boeken die zijn geschreven door de wetenschappelijke medewerkers.
Het aantal bezoeken van de website van het DNPP nam in dit verslagjaar verder toe, van
32.500 in 2015 naar 36.000 dit jaar. Ook het aantal gebruikers steeg. Vorig jaar waren
dat er circa 24.500 en dit jaar ruim 27.000.
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Nationale en internationale wetenschappelijke bijeenkomsten
In het verslagjaar 2016 hebben individuele medewerkers van het DNPP deelgenomen
aan wetenschappelijke bijeenkomsten (zie voor een overzicht van alle paperpresentaties,
lezingen en debatbijdragen bijlage 2).
- Op het symposium ‘Anton Pannekoek (1873-1960). Astronoom en socialist’, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in
Amsterdam op 9 en 10 juni 2016, verzorgde Voerman een van de publiekslezingen.
Pannekoek was een vooraanstaand lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
(SDAP) en later van de Communistische Partij Holland (CPH). Onder de titel ‘Anton
Pannekoek: een principieel theoreticus’ zette hij uiteen dat Pannekoeks rechtlijnigheid
hem regelmatig in conflict bracht, niet alleen met burgerlijke autoriteiten (zoals de
Nederlandse premiers Kuyper, Cort van der Linden en Ruys de Beerenbrouck), maar
ook met kopstukken uit de internationale socialistische beweging (SDAP-leider
Troelstra, de sociaaldemocratische ‘paus’ Kautsky en Sovjet-leider Lenin).
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Samenwerking
De politieke partijen zijn vanzelfsprekend de belangrijkste organisaties waarmee het
DNPP contacten onderhoudt. Zoals gebruikelijk ontving het Documentatiecentrum van
alle partijen periodieken, brochures, rapporten, programma’s en dergelijke. Op hun beurt
doen de politieke partijen ook regelmatig een beroep op de collecties van het Documentatiecentrum. In het verslagjaar sprak Voerman met een aantal directeuren van de partijbureaus en de wetenschappelijke instellingen van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen.
Voerman onderhield verder voor het DNPP de contacten met onder andere het Centrum
voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), het Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (HDC), het Parlementair Documentatiecentrum (PDC), het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), het Katholiek Documentatiecentrum (KDC), ProDemos. Huis voor democratie en rechtsstaat, het Biografie Instituut
van de RUG, en het Zentrum für Niederlande-Studien van de Westfälische WilhelmsUniversität in Münster. In het verslagjaar maakte hij deel uit van de Wetenschappelijke
Raad van het CPG.
Het DNPP maakt deel uit van het in 2007 opgerichte en in Den Haag gevestigde ‘Montesquieu Instituut. Centrum voor Europese parlementaire geschiedenis en constitutionele
ontwikkeling’. De andere partners zijn verbonden aan de universiteiten van respectievelijk Leiden, Maastricht en Nijmegen. Het multidisciplinaire onderzoeks- en onderwijsinstituut verricht (vergelijkend) onderzoek naar onder meer parlementen en politieke
partijen binnen Europa, de relaties tussen nationale parlementen en het Europees Parlement, de organen van de Europese Unie en de Europese partijorganisaties. Namens het
DNPP heeft Voerman zitting in het bestuur. Als gevolg van de in 2013 door het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigde bezuinigingsmaatregelen werd
vorig jaar de subsidie aan het Montesquieu Instituut geheel stopgezet. Door een zuinig
beheer van de middelen konden enkele activiteiten toch worden voortgezet, zoals de
digitale nieuwsbrief De Hofvijver.

15

Onderwijs
Voerman gaf op 17 februari een gastcollege over de Europartijen en het Europees Parlement in de reeks ‘Decision making in the European Union’ voor derdejaars bachelor studenten International and European Law, en op 27 september over politieke partijen in
het kader van de cursus ‘Inleiding Politicologie’ – beide van de Faculteit Rechtsgeleerdheid (vakgroep Rechtstheorie) van de RUG. In het najaar gaf hij het college Parlementaire
Geschiedenis en Politiek Staatsrecht. Op 12 oktober verzorgde hij voor het AOG School of
Managent in de reeks ‘Publieke strategie en leiderschap’ een college over de transformatie van de Nederlandse politiek. Op 8 december gaf hij een college over de theoretische
en historische evolutie van politieke partijen in het kader van het vak Toekomst van de
partijendemocratie in de Master Sociologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG.

16

Bijlage 1. Publicaties
wetenschappelijke publicaties
- Frans Becker en Gerrit Voerman (red.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid (Amsterdam:
Boom, 2016).
- Frans Becker en Gerrit Voerman, ‘Behaalde resultaten zijn geen garantie voor
toekomstig succes. Over de benarde positie van de sociaaldemocratie’, in: Becker en
Voerman (red.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid, 7-37.
- Stefanie Beyens, Paul Lucardie & Kris Deschouwer, ‘The Life and Death of New
Political Parties in the Low Countries’, in: West European Politics, 39 (2016), nr. 2, 257277.
- Patrick Bos, Huub Wijfjes, Maaike Piscaer en Gerrit Voerman, ‘Quantifying
“Pillarization”: Extracting Political History from Large Databases of Digitized Media
Collections’, in: Marten Düring, Adam Jatowt, Johannes Preiser-Kapeller en Antal van
den Bosch (red.), HistoInformatics 2016. Proceedings of the 3rd HistoInformatics
Workshop on Computational History (HistoInformatics 2016) co-located with Digital
Humanities 2016 conference (DH 2016). (CEUR workshop proceedings, vol. 1632),
(2016), 57-66.
- Chris Hietland en Gerrit Voerman (red.), 10 over rood 50 jaar later (Amsterdam: Boom,
2016).
- Alexia Katsanidou en Simon Otjes, ‘How the European debt crisis reshaped national
political space. The case of Greece’, in: European Union Politics, 17 (2016), nr. 2, 262284.
- Tom Louwerse en Simon Otjes, ‘Personalised parliamentary behaviour without
electoral incentives. The case of the Netherlands’, in: West European Politics, 39
(2016), nr. 4, 778-799.
- Tom Louwerse, Simon Otjes, David M. Willumsen en Patrick Öhberg, ‘Reaching across
the aisle. Explaining government-opposition voting in parliament’, in: Party Politics, 23
(2016), nr. 6, 746-759.
- Paul Lucardie, ‘Voorzichtig radicaal. Nieuw Links vergeleken met Nederlandse
voorgangers en geestverwanten elders in Europa’, in: Hietland en Voerman (red.), 10
over rood 50 jaar later, 27-44.
- Paul Lucardie, ‘Die WASG im europäischen Kontext: die vierte Generation der
Sozialistischen Parteienfamilie?’, in: Axel Troost en Thomas Händel (red.) Von der
Sozialstaatspartei zur neuen LINKEN. Eine Geschichte der Wahlalternative Arbeit und
soziale Gerechtigkeit (WASG) (Hamburg: VSA Verlag, 2016), 202-215.
- Paul Lucardie, Tjitske Akkerman en Teun Pauwels, ‘It is still a long way from Madou
Square to Law Street: the evolution of the Flemish Bloc’, in: Tjitske Akkerman, Sarah L.
de Lange en Matthijs Rooduijn (red.) Radical Right-Wing Populist Parties in Western
Europe ( London: Routledge, 2016), 208-224.
- Simon Otjes, ‘Distinguishing welfare state reform and income redistribution. A twodimensional approach to the Dutch voter space on economic issues’, in: Party Politics,
24 (2016), 5, 563-576.
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- Simon Otjes, ‘How the Eurozone crisis reshaped national economic policy space: the
Netherlands 2006-2012’, in: Acta Politica, 51 (2016), nr. 3, 273-297.
- Simon Otjes, ‘The Hobby Horse of the Party for the Animals’, in: Society & Animals, 24
(2016), nr. 2, 383-402.
- Simon Otjes, ‘The Netherlands’, in: European Journal of Political Research Political Data
Yearbook 2015, 55, (2016), nr.1, 188-193.
- Simon Otjes, ‘Wat is er over van de rode familie? De bijzondere relatie tussen PvdA en
NVV/FNV’, in: Becker en Voerman (red.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid, 161-191.
- Simon Otjes, ‘What’s Right about the Left-Right Dimension? The Causes and the
Consequences of Ideological Inconsistency on Economic Issues in Germany’, in:
German Politics, 25 (2016), nr. 4, 581-603.
- Simon Otjes en Alexia Katsanidou, ‘Beyond Kriesiland. EU integration as a super-issue
of the Eurocrisis’, in: European Journal of Political Research, 56 (2016), nr.2, 301-319.
- Simon Otjes en Harmen van der Veer, ‘The Eurozone crisis and the European
Parliament's changing lines of conflict’, in: European Union Politics, 17 (2016), nr. 2,
242-261.
- Simon Otjes en Gerrit Voerman, ‘Four flavours of Euroscepticism in the Netherlands’,
in: Patrick Moreau en Birte Wassenberg (red.), European Integration and new AntiEuropeanism. The 2014 European Election and the Rise of Euroscepticism in Western
Europe (Stuttgart: Frans Steiner Verlag, 2016), 185-204.
- Gerrit Voerman, ‘Het najagen van een illusie? De PvdA en Europa’, in: Becker en
Voerman (red.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid, 249-277.
- Gerrit Voerman en Paul Lucardie, ‘GroenLinks in the Netherlands. No longer a protest
party, not yet a coalition partner’, in: Emilie van Haute (red.), Green Parties in Europe
(Londen: Routledge, 2016), 140-157.
- Hans Vollaard, Gerrit Voerman en Nelleke van de Walle, ‘The Netherlands’, in:
Donatella M. Viola (red.), Routledge Handbook of European Elections (Londen/New
York: Routledge, 2016), 167-188.
Vakpublicaties
- Chris Hietland en Gerrit Voerman, ‘Nieuw Links in de Partij van de Arbeid, 1967-1971.
Een beknopt historisch overzicht’, in: Hietland en Voerman (red.), 10 over rood 50 jaar
later, 15-27.
- Paul Lucardie, ‘Nieuw met stip. De politieke beweging DENK’, in: De Hofvijver, nr. 68,
31 oktober 2016.
- Paul Lucardie. ‘Neem democratie via loting serieus’, in: NRC Handelsblad, 1 november
2016
- Paul Lucardie, ‘Nieuw met stip. Voor Nederland (VNL)’, in: De Hofvijver, nr. 69, 28
november 2016.
- Paul Lucardie, ‘Nieuw met stip. Forum voor Democratie’, in: De Hofvijver, nr. 70, 19
december 2016.
- Simon Otjes, ‘Emotie-inflatie Revisited’, in: Stuk Rood Vlees, 5 januari 2016.
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- Simon Otjes, ‘De valkuilen van het Voor-Kamp #Geen Peil’, in: Stuk rood Vlees, 19
januari 2018.
- Simon Otjes, ‘Could the Netherlands referendum on Ukraine really create a
“continental crisis”?’ European Politics and Policy (blogs.lse.ac.uk/europpblog), 26
januari 2016.
- Simon Otjes, ‘Welvaart en Stabiliteit ter Discussie: Het debat over het associatieakoord’, in: Stuk Rood Vlees, 8 maart 2016.
- Simon Otjes, ‘Vertrouwensregel: edelsteen of molensteen’, in: De Hofvijver, nr. 62, 29
maart 2016.
- Simon Otjes en Harmen van der Veer, ‘Can only Eurosceptics oppose austerity? How
divisions over integration have replaced the left/right divide in the European
Parliament?’, in: European Politics and Policy, 12 april 2016.
- Simon Otjes, ‘Versplintering en de Tweede Kamer’, in: Stuk Rood Vlees, 10 mei 2016.
- Simon Otjes, ‘De verbreding van DENK’, in: Stuk Rood Vlees, 24 mei 2016.
- Simon Otjes, ‘De opkomst van linkse eurosceptische partijen in Zuid-Europa’, in: De
Hofvijver, nr. 65, 27 juni 2016.
- Simon Otjes, ‘Is a Nexit now on the cards? What the UK's referendum means for the
Netherlands?’, in: European Politics and Policy, 28 juni 2016.
- Simon Otjes, Stabiliteit en welvaart ter discussie. De posities van de Nederlandse
politieke partijen over het associatieakkoord met Oekraïne’, in: Aart Willem Heringa
(red.), Het eerste raadgevend referendum. Het EU-Oekraïne Associatieakkoord (Den
Haag: Montesquieu Instituut, 2016), 129-145.
- Simon Otjes en Tom Louwerse, ‘Waarom Kamerleden actief zijn (en sommigen meer
dan anderen)’, in: Stuk Rood Vlees, 9 februari 2016.
- Simon Otjes en Tom Louwerse, ‘Geen woorden maar daden. Stemmen linkse en
rechtse populisten hetzelfde in de Tweede Kamer?’, in: Res Publica, 58 (2016), nr. 1,
122-124.
- Simon Otjes en Harmen van der Veer, ‘Laat het Europees Parlement linksrechtstegenstellingen liggen?’, in: Stuk Rood Vlees, 12 juli 2016.
- Simon Otjes en Harmen van der Veer, ‘Coalities bouwen in het Europees Parlement’,
in: Stuk Rood Vlees, 21 juli 2016.
- Gerrit Voerman, ‘Politieke memoires en psychologische zelfanalyse. De autobiografie
van Femke Halsema’, in: De Hofvijver, nr. 62, 29 maart 2016.
- Gerrit Voerman en Chris Hietland, ‘Inleiding’, in: Hietland en Voerman (red.), 10 over
rood 50 jaar later, 7-14.
- Gerrit Voerman, Bram Wauters, Jeroen van der Kolk en Martijn Brandenburg, ‘De
rekruteringsfunctie van partijen in gevaar?’, in: Res Publica, 58 (2016), nr. 2, 231-243.
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Bijlage 2. Lezingen, gastcolleges en debatbijdragen

- Elin Haugsgjerd Allern, Tim Bale, Simon Otjes en Wøien Hansen, ‘Relationships
between Left-of-Centre Parties and Trade Unions in the 21st century. Evidence from
12 Mature Democracies’. Paper gepresenteerd tijdens de 6th Annual General
Conference van de EPSA, Brussel, 23-25 juni 2016.
- Hans Engels en Gerrit Voerman, ‘Lokale rechtsstaat, democratie en politiek’. Paper
gepresenteerd tijdens het tweede jaarcongres ‘Vertrouwen in de lokale rechtsstaat’
van Public Trust and Public Law, Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 9 december 2016.’
- Jan van der Harst en Gerrit Voerman, ‘Manifestations of Euroscepticism in Germany
and the Netherlands, 1990-2015. A Comparative Approach’. Paper gepresenteerd
tijdens de Pan-European Conference on the European Union, University of Trento,
Trento, 15-18 juni 2016.
- Tom Louwerse en Simon Otjes, ‘Explaining the use of parliamentary questions by
political parties: beyond electoral incentives’. Paper gepresenteerd tijdens een
bijeenkomst van de ECPR Standing Group on Parliaments, München, 30 juni – 2 juli
2016.
- Paul Lucardie en Gerit Voerman, ‘From Maoism to Social Democracy? The
incomplete transformation of the Dutch Socialist Party’. Paper gepresenteerd
tijdens de workshop ‘Europe’s New Radical Left in Times of Crisis’,
georganiseerd door de Rosa Luxemburg Stiftung en de School of Political
Sciences van de Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 26-27
november 2016.
- Oscar Mazzoleni en Gerrit Voerman, ‘Revitalising grass-root party membership?
A comparison among Swiss and Dutch parties’. Paper gepresenteerd tijdens de
General Conference van het European Consortium for Political Research (ECPR),
Praag, 7-10 september 2016.
- Simon Otjes, ‘Left-wing and Right-wing Euroskepticism in Southern and Northern
Europe. Paper gepresenteerd tijdens het Politicologenetmaal, georganiseerd door de
Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, Brussel, 2-3 juni
2016.
- Simon Otjes, ‘Trust, Left-Right Ideology and Government Intervention’. Paper
gepresenteerd tijdens de 6th Annual General Conference van de European Political
Science Association (EPSA), Brussel, 23-25 juni 2016.
- Simon Otjes, ‘In the open. Agenda-setting in the Dutch Parliament’. Paper
gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de ECPR Standing Group on Parliaments,
München, 30 juni – 2 juli 2016.
- Simon Otjes, Tom Louwerse en Arco Timmermans, ‘Opposition Party Behaviour in the
Netherlands’. Paper gepresenteerd tijdens de ECPR General Conference, Praag, 7-10
september 2016.
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- Gerrit Voerman, ‘Premature Perestroika. The Dutch Communist Party and
Gorbachev’. Paper gepresenteerd tijdens de conferentie ‘Perestroika and
Communist Parties in Europe (1985-1990/91). Reception, Reactions and
Consequences’, georganiseerd door de Bundesstiftung für die Aufarbeitung der
SED-Diktatur en de Freie Universität Berlin, Berlijn, 25-26 februari 2016.
- Gerrit Voerman, ‘Liberal parties in the Netherlands: VVD and D66’. Paper
gepresenteerd tijdens de International Conference ‘Liberal Parties in Europe.
A Comparative Perspective’, georganiseerd door Cevipol, Université libre de
Bruxelles (ULB), Brussel, 1-2 mei 2016.
- Gerrit Voerman, ‘A rigourous theorist: Anton Pannekoek and his struggle against
authorities in the state and in the socialist movement’. Paper gepresenteerd tijdens de
conferentie ‘Anton Pannekoek (1873-1960): Ways of Viewing Science and Society’,
georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Amsterdam, 9 en 10 juni 2016.
- Gerrit Voerman, ‘Een principieel theoreticus’. Anton Pannekoek en zijn strijd tegen
autoriteiten in de staat en in de internationale socialistische beweging’. Publiekslezing,
gehouden op het symposium ‘Anton Pannekoek (1873-1960). Astronoom en socialist’,
georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
Amsterdam, 9 en 10 juni 2016.
- Gerrit Voerman en Hans Vollaard, ‘Euroskepsis in den Niederlanden – von den
Rändern in die politische Mitte’. Presenatie op de conferentie ‘Europa-Hoffnung,
Europa-Skepsis’, georganiseerd door het Zentrum für Niederlande-Studien van de
Westfälische Wilhelms-Universität in samenwerking met het DNPP, Münster, 21-22
april 2016.
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