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HetHet onderzoeksprogramma De Natiestaat 

Ditt boek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma 'De Natiestaat. Politiek 
inn Nederland sinds 1815'. Dit programma wordt gefinancierd door de Nederlandse 
Organisatiee voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), zeven faculteiten Letteren en 
Geschiedeniss en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING). Het startte in 
19955 en omvat zeventien projecten: negen proefschriften en acht onderzoeken op 
postdoctoraall  niveau. De coördinatie van het programma is ondergebracht bij het 
Nederlandss Centrum voor Contemporaine Geschiedenis te Groningen. 

Hett programma cDe Natiestaat' beoogt een impuls te geven aan de geschiedschrij-
vingg over politiek in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Naast de 
institutionelee geschiedenis van wetgeving en partijvorming gaat de aandacht uit 
naarr de ontwikkeling van politieke stijl, cultuur en omgangsvormen. 
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