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VOORWOORD

De documentatie betreffende Nederlandse politieke partijen heeft vele
kanten. Politieke partijen houden zich immers binnen en buiten het
parlement met sterk uiteenlopende zaken bezig en ontplooien vele
activiteiten. De vele publikaties die de partijen ook het afgelopen jaar
weer het licht hebben doen zien, vormen hiervan het bewijs.
Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van
de Rijksuniversiteit Groningen is het enige universitaire instituut in
Nederland dat zich toelegt op het verzorgen van de documentatie
betreffende de organisatie, opvattingen en werkzaamheden van alle in
de Eerste en Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. De
nadruk wordt daarbij gelegd op de activiteiten van deze partijen buiten
de Staten-Generaal, omdat hun parlementaire handelingen reeds elders
worden gedocumenteerd.
Dit Jaarboek doet verslag van de wijze waarop het DNPP zich in 1991
van zijn taak heeft gekweten. Daarnaast wil het een podium bieden aan
wetenschappelijke studies betreffende Nederlandse politieke partijen.
Een aantal in onderwerp en tijd uiteenlopende bijdragen is daartoe
opgenomen.
Door de nieuwe organisatorische structuur van het DNPP die in 1991
haar beslag kreeg, is ook de samenstelling van het Wetenschappelijk
Adviescollege veranderd. Van de vertrekkende leden wil ik op deze
plaats in het bijzonder prof.dr. I. Lipschits bedanken, die in 1973 het
Centrum heeft opgericht en sindsdien nauw betrokken is geweest bij het
DNPP.

Groningen,    G. Voerman
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