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VOORWOORD

De Nederlandse politieke partijen staan de laatste tijd aan kritiek bloot. Zij
zouden een aantal wezenlijke functies niet meer goed vervullen. Sommige
commentatoren spreken over het verval van politieke partijen. Hoewel een deel
van die kritiek hout snijdt, is de politieke partij niet op haar retour. Zij is een es-
sentieel onderdeel van het Nederlandse politieke bestel. De besluitvorming in de
parlementaire democratie zou ondenkbaar zijn zonder politieke partijen.

Vanwege die centrale plaats zijn documentatie en studie van partijen geboden.
Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijks-
universiteit Groningen vervult hierbij een belangrijke rol. Als het enige
universitaire instituut in Nederland legt het 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.

Daarnaast poogt het DNPP de bestudering van partijen te bevorderen. Dit
Jaarboek getuigt daarvan. In een aantal artikelen worden partijen vanuit poli-
ticologisch en historisch perspectief benaderd. Het Jaarboek wil zo een podium
zijn voor wetenschappelijk partijen-onderzoek.

In het jaar 1992 mag de Europese dimensie niet ontbreken. In dit Jaarboek zijn
derhalve enkele artikelen opgenomen die de twee grootste Nederlandse partijen
plaatsen in een Westeuropese context.

Groningen,      G. Voerman
5 maart 1993     Hoofd DNPP


