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VOORWOORD

De publicatie van politicologische en historische studies over politieke
partijen in een jaarboek is een belangrijke taak voor het Documentatiecen-
trum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Het tracht op deze wijze het
onderzoek naar partijen te stimuleren. De voornaamste taak van het DNPP is
evenwel het verzamelen en ontsluiten van documentatie over de organisatie,
opvattingen en activiteiten van alle in de Staten-Generaal vertegenwoordigde
politieke partijen. De nadruk valt daarbij op de ontwikkelingen buiten Eerste
en Tweede Kamer, omdat de parlementaire handelingen al elders gedocu-
menteerd worden.

In 1996 kreeg de taakstelling van het DNPP er een nieuwe dimensie bij.
Politieke partijen zijn steeds meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden
die de nieuwe media bieden. De meeste partijen presenteren zichzelf tegen-
woordig op Internet. Hier bieden zij onder meer artikelen uit wetenschappe-
lijke tijdschriften aan, of brochures en verkiezingsprogramma’s. Het DNPP
kon bij deze ontwikkeling niet achterblijven en opende het afgelopen jaar
zijn eigen web-site (www.ub.rug.nl/dnpp/). Hierop is een begin gemaakt met
een ’electronische bibliotheek’, waarin publicaties van politieke partijenon-
line en full-text worden aangeboden. Van deze electronische bibliotheek
maken ook de artikelen uit de Jaarboeken van het DNPP zelf deel uit. Verder
kan op de DNPP-site de catalogus van het DNPP worden geraadpleegd, en
wordt er doorverwezen naar desitesvan de politieke partijen en van andere
instellingen die zich met politiek bezig houden.

Op het nu langs electronische weg gaat of op de oude vertrouwde wijze van
druk en papier - politieke partijen zullen zich altijd blijven verstaan met hun
leden en kiezers, en met elkaar. Het is aan het DNPP om deze uitingen te
documenteren en zo adequaat mogelijk ter beschikking te stellen.
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