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VOORWOORD

In 1989 werden tot tweemaal toe verkiezingen gehouden: in juni voor het
Europees Parlement en in september voor de Tweede Kamer. Op dit
moment staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Politieke
partijen leveren voor al deze vertegenwoordigende lichamen de
kandidaten, dragen ideeën aan die de bouwstenen moeten vormen voor
het te voeren beleid en voeren campagne om de gunst van de kiezer. In
deze periode waarin de stemlokalen veelvuldig open gaan wordt zo het
belang van politieke partijen opnieuw aangetoond. Het toont eens te meer
de centrale plaats aan die partijen innemen in het politieke bestel. Tevens
wordt hiermee het belang van documentatie en studie van de activiteiten
van politieke partijen onderstreept. Het Documentatiecentrum Nederland-
se Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen vervult
in dezen een belangrijke rol.

Met dit Jaarboek wordt een inzicht gegeven van de documentatie inzake
politieke partijen die op het DNPP wordt verricht. Daarnaast zijn in dit
Jaarboek bijdragen opgenomen waarin de resultaten van deze
documentatiearbeid en van op het DNPP of elders verricht onderzoek
betreffende Nederlandse politieke partijen voor het voetlicht worden
gebracht. Ik hoop dat dit Jaarboek hiermee voor velen een bron van
informatie en een stimulans tot verder onderzoek van politieke partijen
zal vormen.

Op deze plaats wil ik graag twee 'oudegedienden' bedanken, die in 1989
hun werkzaamheden op het DNPP verruilden voor een werkkring elders.
In de eerste plaats de heer Koole, die vanaf 1981 het Centrum op
bezielende wijze heeft geleid en een belangrijke bijdrage heeft geleverd
aan de eigen positie die het DNPP binnen de universitaire en
'documentaire' gemeenschap heeft ingenomen. Daarnaast wil ik mevrouw
Koeneman dank zeggen voor de vele diensten die zij als documentaliste
bijna tien jaar lang aan het DNPP heeft bewezen.

Groningen                   G. Voerman
1 maart 1990            Hoofd DNPP a.i.


