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Kies dan RECHTS en . . . 

Het Nederlandse pluralistische partijpolitieke bestel weerspiegelt zich in 
het aantal depots waarin de partijarchieven zijn ondergebracht. Dat dit op 
zichzelf geen nadeel hoeft te zijn, blijkt uit een vergelijking met de situatie 
in Frankrijk. Uit een enquête welke werd verricht door de 'Association des 
archivistes français' ' - en die de aanleiding vormde tot dit onderzoek naar de 
stand van zaken ten onzent - bleek dat zowel de Franse partijen zelf als de ar
chiefbewaarplaatsen de partijarchieven nogal verwaarlozen. Als belangrijk
ste conclusies gold ten eerste '...l'intérêt très relatif des partis, et encore plus 
des groupes parlementaires, pour leurs archives, dont l'état de conservation 
et de classement est rarement satisfaisant...' Daarnaast was ook gebleken '... 
l'intérêt inégal des archivistes, sans doute sollicités par trop de tâches, et 
donc la minceur de leur collecte. '2 Juist door de aanwezigheid van een aantal 
instellingen die zich specifiek op een bepaalde ideologisch-politieke stro
ming of op partijen in het algemeen richten, lijkt de Nederlandse situatie 
rooskleuriger dan de Franse. Drs Gerrit Voerman is hoofd van het Docu
mentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen. 
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In het onderstaande overzicht zijn uitsluitend de 
landelijke archieven van de politieke partijen op
genomen. De archieven van de afdelingen en re
gionale partijverbanden blijven hier buiten be
schouwing, evenals de persoonlijke archieven van 
politici.3 Voordat tot de archieven zelf wordt over
gegaan, worden eerst enkele inleidende opmer
kingen gemaakt bij de instellingen waar partijar
chieven zijn gedeponeerd en bij de verwoestende 
uitwerking van de Tweede Wereldoorlog op deze 
archieven. 

De paradox van de ontzuiling 

Afgezien van de archivalia die nog bij de partijen 
zelf berusten, zijn de archieven van politieke par
tijen ondergebracht bij zes landelijke instellingen: 
het Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag, het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiede
nis ( I ISG) te Amsterdam, het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie ( R I O D ) , eveneens in Am

sterdam gevestigd, het Katholiek Documentatie
centrum (KDC) van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen, het Historisch Documentatiecentrum 
voor het Nederlands Protestantisme ( H D C N P ) van 
de Vrije Universiteit te Amsterdam en tot slot het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen ( D N P P ) van de Rijksuniversiteit Gronin
gen.4 

De oprichting van de drie documentatiecentra 
is in meer of mindere mate te beschouwen als een 
gevolg van de ontzuiling van de jaren zestig. Dit 
geldt in het bijzonder voor het KDC en het 
HDCNP. De erodering en dreigende teloorgang 
van de identiteit van organisaties op levensbe
schouwelijke grondslag, gekoppeld aan de stort
vloed van allerhande materiaal dat juist als gevolg 
van dit proces 'los' kwam, leidde tot initiatieven 
om 'te redden wat er nog te redden viel'. Het in 
1969 formeel tot stand gekomen, maar pas een jaar 
later ofEcieel door Kardinaal Alfrink geopende 
KDC kreeg als taak het verzamelen en documente
ren van alle uitingen van 'het rijke Roomsche le
ven'.s Geconfronteerd met dezelfde maatschappe
lijke ontwikkelingen vond dit streven in prote
stantse kring navolging. In 1971 werd aan de Vrije 
Universiteit het H D C N P gevormd, dat tot zijn be

langrijkste doelstelling rekende 'het verwerven, 
beheren en ontsluiten van archieven en collecties 
die betrekking hebben op de geschiedenis van het 
Nederlandse protestantisme na 1800'.6 

De oprichting van het D N P P is in zekere zin 

eveneens als een gevolg van het ontzuilingsproces 
te beschouwen, zij het minder direct dan de hier
boven genoemde documentatiecentra.? In de ja
ren zestig ontdeed de beoefening van de politieke 
geschiedenis zich van haar verzuilde keurslijf. Als 
de keerzijde van de medaille kwam tegelijkertijd 
de sociale geschiedenis meer in de belangstelling te 
staan. Als gevolg van beide ontwikkelingen vol
trok zich de emancipatie van de politieke partij als 
onderzoeksobject. In plaats van een voetnoot bij 
de parlementaire geschiedenis werd de partij gaan
deweg een meer op zichzelf staand thema. In het 
verlengde van deze ontluikende belangstelling ligt 
de totstandkoming van het DN P P in 1973, dat zich 
'het verschaffen van een systematische en alge
meen toegankelijke documentatie van met name 
de na-oorlogse ontwikkelingen van de Nederland
se politieke partijen' ten doel stelt.8 

D N P P , OudeBoteringestraat, Groningen . 
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Naast deze drie documentatiecentra zijn ook 
op het n s G, het RI o D, het ARA en het Rijksarchief 
in Noord-Brabant landelijke partijarchieven ge
deponeerd. Hier wordt alleen kort stilgestaan bij 
het 11 s G , vanwege het feit dat deze instelling deels 
ook in het Verzuilde' partijarchievenlandschap 
past. Het iiSG is in 1935 van de grond gekomen. 
Bij de totstandkoming hebben sociaal-democra
ten een vooraanstaande rol gespeeld.? Om die re
den - en uiteraard vanwege de oriëntatie op de (in
ternationale arbeidersbeweging - is het I I S G het 
'natuurlijk' onderkomen van de archieven van de 
linkse partijen in Nederland en kan het tot op ze
kere hoogte als het socialistische equivalent van 
KDCenHDCNP worden beschouwd. 

Hoewel de meeste - na-oorlogse - partijarchie
ven pas in de loop van de jaren zeventig op de bo
vengenoemde instellingen zijn ondergebracht, 
wordt het patroon van de verspreiding van de col
lecties over de bewaarplaatsen grotendeels be
paald doot de oude scheidslijnen der verzuiling. 
Om die reden zal per archiefbewaarplaats een 
overzicht worden gegeven van de aldaar gedepo
neerde partijarchieven, dat vervolgens in de bijla
ge nog eens schematisch - met de partij als uit
gangspunt - zal worden weergegeven. Voordat 
hiertoe wordt overgegaan, zullen eerst beknopt de 
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog op de par-
tijatchieven worden beschreven. 

Tweede Wereldoorlog 

In het algemeen hebben weinig vooroorlogse par
tijarchieven de jaren 1940-1945 overleefd. Van de 
liberale partijen is vrijwel niets meer over uit de 
periode van vóór de Duitse bezetting; zowel de ar
chieven van de Liberale Unie en de Liberale 
Staatspartij 'de Vrijheidsbond' (LSP) als van de 
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) zijn in de 
Tweede Wereldoorlog verloren gegaan.10 Slechts 
van het archief van de Bond van Vrije Liberalen 
(BVL) lijkt een behoorlijk gedeelte te zijn bewaard 
gebleven. Het archief van de Unie was eerder al -
na de totstandkoming van de LSP in 1921, waarin 
de Unie opging - enige tijd verdwenen. Het ar
chief van de LSP - met daarin naar mag worden 
aangenomen de stukken van de Unie die aan het 

begin van de jaren dertig waren teruggevonden -
werd na het verbod van deze partij op 5 juli 1941 
door de Duitse bezetters in beslag genomen. 
'Waarschijnlijk is alles naar Duitsland overge
bracht en daar door bombardementen verloren 
gegaan', aldus A. W. Abspoel, voormalig secretaris 
van de LS p-afdeling Amsterdam.11 Een klein deel 
van het LS p-archief dat de oorlog heeft overleefd -
voornamelijk stukken betreffende het partijsecre
tariaat en het hoofdbestuur - bevindt zich in de ar
chieven van de Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie (VVD) die zijn gedeponeerd op het ARA 
enhet D N P P . 

Ook het grootste gedeelte van de vooroorlogse 
archieven van de confessionele partijen bestaat 
niet meer. Van het archief van de Roomsch-Ka-
tholieke Staatspartij (RKSP) is amper meer wat 
over; verpakt in acht kisten werd het in beslag ge
nomen door de Duitsers, waarna verder elk spoor 
ontbreekt.12 Bij de gedwongen liquidatie van de 
partij in juli 1941 werd echter een aantal stukken 
betreffende het partij- en dagelijks bestuur en 
de Tweede Kamerfractie (de 'Katholieke Kamer-
club') achtergehouden, die nu het hoofdbestand
deel van het archief uitmaken. De Antirevolutio
naire Partij (ARP) was eenzelfde lot beschoren. 
Ook hier is het overgrote deel van het archief 
verdwenen, behoudens notulen van het Centraal 
Comité van antirevolutionaire kiesverenigingen 
(1878-1940; 0,4 m) en de Tweede Kamerfractie (de 
'antirevolutionaire Tweede Kamerclub'; 0,3 m). In 
tegenstelling tot RKSP en ARP, waarvan ondanks 
alles een aantal van de belangrijkste documenten 
gespaard is gebleven, hebben bij de Christelijk-
Historische Unie ( C H U ) uitsluitend gedrukte 
stukken en documentatie de oorlog doorstaan. 

Paradoxaal genoeg is als enige archief van de 
grote vooroorlogse partijen dat van de Sociaal-De
mocratische Arbeiderspartij (SDAP) bewaard. In 
1939 was het centrale archief van de SDAP reeds op 
het I I S G gedeponeerd. In verband met de toene
mende oorlogsdreiging begon het Instituut delen 
van zijn internationale collectie over te btengen 
naar Engeland. De SDAP-leiding echter wenste 
niet dat haar archivalia over de grens werden 
gebracht. Na de Duitse inval vielen zij dan ook 
in handen van de bezetter, die ze samen met 
andere verzamelingen van het I I S G in 1944 naar 

Polen overbracht. Nadat het SD AP-archief in een 
zoutmijn was opgeslagen, dook het uiteindelijk in 
Krakau op. In 1956 werd het - gehavend - door de 
Poolse autoriteiten weer aan het I I S G overgedra
gen: met name wat betreft de periode 1914-1918 
waren er hiaten ontstaan. Ook de periode na 1933 
vertoont veel leemten, doordat in mei 1940 het 
partijsecretariaat vele stukken uit die jaren zelf had 
vernietigd.1' 

Het archief van de Nationaal-Socialistische Be
weging (NSB) is ook gehavend uit de Tweede We
reldoorlog te voorschijn gekomen. Was bij de an
dere partijen de Duitse bezetter hiervoor (soms 
indirect) verantwoordelijk, de archivalia van de 
NSB werden voor een deel door de partij vernie
tigd na de Geallieerde landing in Normandie en 
de daarop volgende opmars. 'Rond Dolle Dins
dag, in september 1944, zijn tijdens de toen heer
sende verwarring veel nationaal-socialistische be
scheiden verloren gegaan', aldus de archivaris van 
het RIOD. '4 Ook bij de bevrijding gingen waarde
volle documenten in vlammen op, vaak doordat 
de bevolking N S B-panden in brand stak. 

Vrij ongeschonden bleek het archief van de fas
cistische partij van Arnold Meijer, Zwart Front en 
Nationaal Front (1934-1941), de oorlogsjaren te 
hebben overleefd. Toen deze partij door de Duit
sers in 1941 werd verboden, werd het archief veilig
heidshalve opgeborgen, eerst in een kluis, daarna 
in de grond en nadien in de woning van Arnold 
Meijer. Na de dood van Meijer in 1965 kwam het 
archief in handen van mr J. Th. Stakenburg, die 
het in 1970 in eigendom ovetdtoeg aan het Rijks
archief in Noord-Brabant. 

Archiefbewaarplaatsen 

Op het K D c zij n de archieven gedeponeerd van de 
landelijke politieke partijen van katholieke signa-
tuut of oorsprong. Naast het hierboven vermelde 
archief van de RKSP - geen partijarchief in de ei
genlijke zin des woords, maar meer een achteraf 
samengesteld geheel - is op het KDC ook het ar
chiefvan haar opvolger de Katholieke Volkspartij 
(KVP) aanwezig. Dit bijna 100 meter grote archief 
bestaat uit zeven onderscheiden archieven, waar
van dat van het Partijbureau (66,9 m) en de Twee

de Kamerfractie (19,3 m) de belangrijkste zijn.'5 
Min of meer als Fremdkörper is op het KDC ook 
het archief van de Politieke Partij Radicalen (PPR) 
gedeponeerd. Als linkse afsplitsing van de KVP 
in 1968 geraakte de PPR geleidelijk aan in het 
gezelschap van de PSP en C P N . In 1990 ging zij 
met deze partijen en de Evangelische Volkspartij 
(EVP) op in Groen Links. Binnenkort zal het ge
hele archief van de P P R zijn overgedragen aan het 
KDC. 

De archieven van de ARP en de daarmee ver
wante instellingen worden - gescheiden - beheerd 
door het H D C N P . Naast de archieven van Cen
traal Comité (58,0 m) en Kamerfractie (1,4 m) be
staat deze collectie onder andere uit het archief 
van de jongerenorganisatie A RJ O S (45,0 m) en van 
de Dr A. Kuyperstichting, het wetenschappelijk 
bureau van de antirevolutionairen (50,0 m). Ver
der zijn de archieven van meer dan dertig lokale 
kiesverenigingen op het H D C N P raadpleegbaar.16 

Landelijke archieven van de sociaal-democrati
sche partijen zijn zonder uitzondering op het I I S G 
ondergebracht. In de eerste plaats geldt dat voor 
de SDAP. Van dit atchief maken tevens de notulen 
van de Tweede Kamerfractie deel uit. De stukken 
van de vrouwen- en jongerenorganisaties zijn 
daarentegen weer opgenomen in zelfstandige ar
chieven. Ook archivalia van vele afdelingen en fe
deraties van de SDAP zijn hier gedeponeerd.'? De 
naoorlogse opvolger van de SDAP, de Partij van de 
Arbeid (PVDA), heeft haar archief eveneens op het 
I I S G gedeponeetd. Van dit partijarchief maken de 
Tweede Kamerfractie, de jongeren- en vrouwen
organisaties en de Wiardi Beckmanstichting (het 
wetenschappelijk bureau van de PVDA) geen deel 
uit; de vaak omvangrijke archieven van deze in
stellingen zijn zelfstandig gedeponeerd.18 In het 
eveneens op het I I S G aanwezige archief van de Pa
cifistisch Socialistische Partij (PSP) maken deze 
neveninstellingen daarentegen wèl weer - herken
baar - deel uit van de gehele collectie. '9 Het archief 
van de PSP loopt tot 1981. Na de fusie van de P S P 
met C P N , P P R en EVP in Groen Links is het tes
terende deel inmiddels ook aan het I ISG overge
dragen. Tot slot verdient het archief van de Revo
lutionair-Socialistische Partij (RSP), vanaf 1935 
omgedoopt tot Revolutionait-Socialistische Ar
beiderspartij (RSAP) vermelding.20 
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De minst verzuilde partijen als de liberale en de 
C H U hebben een 'eigen' bewaarplaats altijd moe
ten ontberen. In lijn met de maatschappelijke 
groeperingen die deze partijen representeerden en 
die zich doorgaans het meeste thuisvoelden bij or
ganisaties van algemene signatuur, kwamen hun 
archieven terecht op het Algemeen Rijksarchief in 
Den Haag. Het archief van de CHU werd hier in 
1980 gedeponeerd, na de totstandkoming van het 
Christen Democratisch Appèl (CDA) (Het partij
archief van het CDA met betrekking tot de aan
loop tot de fusie is overigens eveneens op het ARA 
aanwezig.21) Afgezonderd van het CHU-archief 
zijn de collecties van de neveninstellingen als bij
voorbeeld de Jhr Mr A. F. de Savornin Lohman-
stichting, het wetenschappelijk bureau (7,3 m).22 

Het eerste deel van het archief van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie (VVD) werd in de ja
ren zeventig op het ARA gestald.^ Geleidelijk aan 
echtet verlegde de VVD haar koers24 en besloot de 
partij haar archivalia op het D N P P te deponeren.2s 
Tevens kreeg het D N P P de beschikking over een 
uitgebreide microfiche-collectie, betrekking heb
bende op materiaal dat eerder naar het ARA was 
overgebracht. In beide delen van het archief be
vinden zich naast stukken van het partijsecretari
aat ook documenten van neveninstellingen. Op 
het D N P P is afzonderlijk het - slechts voorlopig 
geordende - archief van de Tweede Kamerfractie 
van de VVD gedeponeerd. Een deel van het archief 
van Democraten 66 ( D 6 6 ) is onlangs eveneens op 
het D N P P ondergebracht en zal op korte termijn 
worden geordend. Het overgrote deel echter be
rust nog op het partijbureau in Den Haag. 

Naast archivalia van liberale signatuur beheert 
het D N P P ook het archief van de partij Democra
tisch Socialisten '70 (Ds'70).26 Deze partij valt ge
zien haar oorspong - een rechterafsplitsing van de 
PVDA - eveneens buiten het verzuilde politieke ka
der dat bij deponering van partijarchieven lange 
tijd doorslaggevend leek. Hetzelfde geldt in zekere 
mate voor de Evangelische Volkspartij (EVP). De 
totstandkoming van deze partij is te beschouwen 
als een reactie op de fusie van ARP, KVP en C H U in 
het CDA. Nu de EVP in het bredere verband van 
Groen Links is opgegaan, zal het partijarchief deze 
zomer aan het D N P P worden overgedragen. 

Op het R I O D , dat kort na de Tweede Wereld

oorlog is opgericht, worden de archivalia van 
de Nationaal-Socialistische Beweging beheerd. 
Verder zijn daar ook de archieven van de Neder-
landsche Unie - een politieke formatie die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog een alternatief poogde 
te bieden voor de NSB - en van de Nederland
se Volksbeweging (NVB)2? - die na de bevrijding 
in 1945 de weg voor de oprichting van de PVDA 
voorbereidde - gedeponeerd. Het Rijksarchief in 
Noord-Brabant tenslotte beheert verscheidene ar
chieven van rechtsradicale personen en partijen in 
het interbellum, waaronder het archief van de fas
cistische partij Zwart en Nationaal Front. Eigen
lijk vallen zij buiten het bestek van dit overzicht, 
aangezien vertegenwoordigers van deze bewegin
gen nooit zitting in het parlement hebben gehad. 

Archieven bij partijen 

De archieven van de drie orthodox-protestantse 
partijen berusten alle op hun partijsecretariaat. 
Het archief van de Staatkundig Gereformeerde 
Partij (SGP) is opgeslagen in het Ds Kerstenhuis te 
Den Haag en bevat naast recent materiaal onder 
ander ook hoofdbestuursnotulen uit de vooroor
logse periode. Het Gereformeerd Politiek Ver
bond (GPV) heeft zijn archief eveneens in eigen 
beheer op het partijbureau in Amersfoort, net zo
als de bescheiden van de Reformatorische Politie
ke Federatie (RPF) , die op het partijsecretariaat in 
Nunspeet berusten. 

Als laatste in dit overzicht wordt het archief van 
de Communistische Partij Nederland (CPN) ge
noemd. Nadat dit archief lange tijd hermetisch 
gesloten was geweest, werd het in 1985 door het 
partijbestuur onder bepaalde voorwaarden open
gesteld.28 Het archief- dat op het partijbureau van 
de C P N (tegenwoordig Groen Links) is opgeslagen 
- betreft hoofzakelijk de periode na 1940. De do
cumenten daterende uit de vooroorlogse periode 
zijn hoogstwaarschijnlijk bij de inval van de Duit
sers vernietigd. In dit gemis is enigszins voorzien 
met de microfiches die het I P S O - het voormalige 
wetenschappelijk bureau van de C P N - in 1981 ont
ving van het Instituut voor Marxisme-Léninisme 
in Moskou en die betrekking hebben op c pN-ma-
teriaal uit de periode 1918-1941.19 Door de glasnost 
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is tegenwoordig ook de deur van het archief van de 
Communistische Internationale (Comintern) in 
Moskou voor vertegenwoordigers van communis
tische partijen op een kier gezet. Onderzoekers 
van de CPN constateerden ter plekke dat er in dit 
archief 'nog tientallen mappen met duizenden 
vellen papier' betreffende de relatie tussen de CPN 
en de Comintern in het interbellum bleken te 
zijn.3° 

Slot 

Vergeleken met Frankrijk is de situatie in Neder
land wat betreft de deponering van landelijke ar
chieven zonder meer goed te noemen. Het over
grote deel van de partijen heeft zijn stukken on
dergebracht bij professionele bewaarplaatsen. 
Daarbij werd in de meeste gevallen gekozen voor 
een instelling die (al) actief was op het levensbe
schouwelijke terrein waartoe ook de betrokken 
partij behoorde. Deze verzuiling après la lettre 

lijkt mede een rol te hebben gespeeld bij de floris
sante staat van de Nederlandse partijarchieven. 
Toch zijn er ook schaduwzijden. Zo heeft de 
Tweede Wereldoorlog huisgehouden in de be
scheiden van de partijen, waardoor zeer veel waar
devol materiaal voor eeuwig verloren is gegaan. 
Daarnaast is de toestand van de partijarchieven op 
de hier buiten beschouwing gelaten lokale en re
gionale niveaus ongetwijfeld minder rooskleurig. 
De regelmatige secretariaatswisselingen en het feit 
dat bestuurswerkzaamheden in de lagere gremia 
overwegend door vrijwilligers worden verricht, la
ten hun sporen na in de archiefvorming op deze 
niveaus. Dit laat echter onverlet dat er veel ar
chiefmateriaal van politieke partijen voor handen 
is dat vraagt om bestudering door historici of po
liticologen. 

Overzicht archieven Nederlandse 
politieke partijen 

Vrijwel zonder uitzondering is voor de raadple
ging van (delen van) partijarchieven de toestem
ming vereist van depositant of depositaris. Vanwe
ge de grote verscheidenheid in de wijze waarop de 
toegankelijkheid is geregeld, is er in het bijgaande 
overzicht van afgezien deze voor elk archief afzon
derlijk te vermelden. Aanbevolen wordt vóór 
raadpleging contact op te nemen met de betreffen
de bewaarplaats. 

Bij het vermelde aantal strekkende meters dat 
een archief omvat dient te worden opgemerkt dat 
de partijarchieven onderling nogal verschillen wat 
betreft het opnemen van stukken van nevenorga-
nisaties en Kamerfracties. Een partijarchief is met 
andere woorden lang niet altijd synoniem met het 
archief dat door het landelijk secretariaat van de 
partij is gevormd. 

De bibliografische gegevens van de inventaris
sen en plaatsingslijsten zijn in de noten van de bo
venstaande tekst vermeld. 

[250] 

Partij Periode Lengte Plaats Invent. 

Antirevolutionaire Partij (ARP) 
Bond van Vrije Liberalen (BVL) 
Christelijk-Historische Unie ( C H U ) 
Christen Demotratisch Appèl (CDA) 
Communistische Partij Nederland (CPN) 

Democraten 66 

(D66) 

Democratisch Socialisten '70 (Ds'70) 
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) 
Liberale Staatspartij (LSP) 

Katholieke Volkspartij (KVP) 
Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) 
Pacifistisch- Socialistische Partij (PSP) 
Partij van de Arbeid (PVDA) 

Partij van de Vrijheid (PVD V) 

Politieke Partij Radicalen (PPR) 
Reformatorische Politieke Federatie (RPF) 
Revolutionair-Socialistische Partij (RSP)/ 

Revolutionair- Socialistische Arbeiderspartij (RSAP) 
Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) 

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) 

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 

Zwart en Nationaal Front 

1878-1980 58,0 HDCNP ± 

1905-1917 • ARA + 

1942-1980 19,0 ARA + 

1973-1980 8,0 ARA 

1940-1985 •> PB + 

1918-1941 P B / I I S G + 

1966- ? PB + 

DNPP -
1970-1983 3.4 DNPP + 

1948-1991 ? PB -
1921-1946 •• DNPP + 

1930-1945 ... ARA + 

1945-1980 98,3 KDC + 

1931-1945 60,0 RIOD + 

1955-1981 14,0 IISG + 

1946-1984 275,0 I I S G .... 
1946-1848 DNPP + 

1946-1948 ARA + 

1966-1989 15.5 KDC + 

1975-1991 20,0 PB -
1928-1940 1.3 IISG + 

1891-1945 K D C + 

1894-1946 74.0 IISG + 

1918-1991 ? PB ± 

1948-1987 DNPP + 

1948-1978 ARA + 

1934-1941 14.25 RANB + 

Onderdeel van het VVD -archief, A RA. 
Onderdeel WD-archief, D N P P . 

Onderdeel van het WD-archief, ARA. 
Coderings- en brievenboekjes per jaar. 

Afkortingen van bewaarplaatsen: 

ARA Algemeen Rijksarchief 
IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 

R I O D Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
KDC Katholiek Documentatiecentrum 
HDCNP Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 

©Npp Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 

PB Partijbureau 
RANB Rijksarchief in Noord-Brabant 
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Summary 

The archives of the political parties in 
t h e M e t h e r l a n d s For a long time the Dutch 
political system was characterised by an extreme 
form of pluralism. In the i960* a process oferosion 
began to make itself felt: gradually smaller parties 
joined to form larger ones and the identity of 
organisations based on specific religious and ideo
logical principles began to fade. It was more or less 
in the wake of this development that three docu
mentation centres were set up, with the aim of 

preserving what was left of the old institutions: the 
Catholic Documentation Centre (KDC), University 

of Nijmegen; the Historical Documentation Centre 
of Dutch Protestantism ( H D C N P ) , Amsterdam 

University; the Documentation Centre of the Dutch 
Political Parties ( D N P P ) , Groningen State Univer

sity. These three centres and the National State 
Archives, the International Institute of Social Histo
ry, and the State Institute of War Documentation 
(RIOD) are the six institutes where the archives of 

the political parties can be found. 
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